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1. JOHDANTO 

Pääkaupunkiseudun Praksiksessa vuosi 2017 aloitettiin uudella teemakaudella.  Monialaisen 

sosiaalityön kehittämisteema on vuosille 2017–2018.  Uusi kehittämisteema syntyi yhtenä joh-

topäätöksenä Praksiksen arvioinnin pohjalta ja on jatkumoa vuosien 2014–2016 Ylisukupolvi-

sen huono-osaisuuden katkaisun teemakaudelle (Hytti 2017). Monialainen sosiaalityön teema 

on sopinut hyvin Praksiksen toimintaan ja se on näkynyt muun muassa Lapsi- ja perhepalvelu-

jen muutosohjelmassa (LAPE) tehtävässä kehittämistyössä, aikuissosiaalityön PRO SOS-

kehittämishankkeessa sekä Espoon asukastalo - yhteistoiminnallisen kehittämisen, oppimisen 

ja tutkimuksen areena – hankkeessa. Kyseiset hankkeet ovat olleet mukana monialaisesti kor-

keakoulujen, järjestöjen ja terveydenhuollon kanssa yhteistyöllä toteutetussa oppimisverkosto-

toiminnassa sekä opiskelijoiden käytännönopetuksessa.   

Helsingin yliopiston opetuksessa Iso pyörä -koulutusohjelmauudistus siirtyi toteuttamisvaihee-

seen 1.8.2017 alkaen. Uudistuksen myötä Helsingin yliopistossa opiskellaan ensin kandiohjel-

missa, joista jatketaan syventäviin maisteriohjelmiin ja edelleen tohtoriohjelmiin. Suuri muutos 

on, että uusissa koulutusohjelmissa opiskelijan ei tarvitse vielä hakuvaiheessa sitoutua yhteen 

tieteenalaan, kuten aiemmin. Myös alan vaihtaminen kandiohjelman sisällä on mahdollista, 

mikä tekee opiskelusta joustavampaa. Sosiaalityön oppiaine on nyt osa sosiaalitieteiden kandi- 

ja maisteriohjelmaa. Uudistus tarkoitti myös muutoksia opetusohjelmaan, joka on voimassa 

vuosille 2017–2020. 

Praksis-verkoston toimijat pysyivät samoina kuin vuonna 2016 tarjoten monipuolisen näkökul-

man sosiaalityön käytännön toteuttamiseen ja kehittämiseen.  Vuoden 2017 aikana käynnissä 

ollut laajamittainen Sote-muutokseen ja maakuntamalliin valmistautuminen on haastanut ja 

työllistänyt jokaista Praksiksen verkoston osallistujaa sosiaalityön paikan määrittelyssä tule-

vassa palvelukentässä. Sote-uudistuksen ohella myös hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepal-

velujen (LAPE) muutosohjelma ja sen maakunnallinen pilottihanke Lapsen paras-hanke käyn-

nistyivät vuoden 2017 alussa. 

 

 

  



3 
 

2. PRAKSIS 

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

pääkaupunkiseudun kuntien sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin yhteistä toimintaa 

asiakastyön käytäntöjä kehittävälle sosiaalialan käytäntötutkimukselle ja -opetukselle. Praksis-

toiminta mahdollistaa yliopiston, kaupunkien ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön ja vuo-

rovaikutuksen. Tavoitteena on rakentaa ja ylläpitää pääkaupunkiseudun sosiaalialan asiantunti-

jaosaamista ja uudistaa sen tietoperustaa käytännöistä käsin. (Heikki Waris -instituutti 2014.) 

Praksiksen toimintaa edistää ja kehittää noin kerran kuukaudessa kokoontuva PraksisTekijät 

(liite 2) ja ohjaa kaksi kertaa vuodessa kokoontuva Praksiksen ohjausverkosto (liite 1). Soccan 

neuvottelukunta hyväksyy toimintasuunnitelman ja vuosikertomuksen. 

Praksiksen toiminnan ytimenä on sosiaalityön käytännön opetuksen, tutkimuksen ja kehittämi-

sen liittäminen käytännön sosiaalityöhön sekä edistää pääkaupunkiseudullisia yhteisoppimisen 

prosesseja (esim. oppimisverkostotoiminta) monien toimijoiden kesken. Praksis-toiminnan pe-

riaatteina ovat 1) Dialogisuus ja yhteistoiminnallisuus, 2) Tietoperustan ja osaamisen uudista-

minen, 3) Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja 4) Ihmisoikeuksien puolustaminen. Praksis-toi-

mintaa jäsennetään seuraavan kolmion avulla (Kuvio 1) 

 

 

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

yhteydessä. (Laura Yliruka) 

 

Käytännönopetus

Tutkimus 
(käytäntötutkimus 
ja Pro Gradu-työt)

Asiakastyö

Kehittäminen
(LAPE, PRO SOS ja 

Apotti)
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Käytännönopetus rakentuu trialogisen oppimisen idealle. Trialogisella oppimisella tarkoitetaan 

sellaista yhteisöllisen oppimisen muotoa, jossa toiminta organisoidaan yhteisesti luotavien ja 

muokattavien jaettujen kohteiden kehittämisen ympärille. Trialogisessa oppimisessa painote-

taan uuden tiedon luomisen vaativan tietoyhteiskunnalta pelkän tiedon siirtämisen lisäksi lä-

hestymistapaa, jossa uutta tietoa luodaan yhteisessä toiminnassa. (Paavola 2012.) Sosiaalityön 

käytännön opetus yliopistossa on sisältänyt viisi opintojaksoa (lyhenteinä K1–K5) kandidaatti-ja 

maisteriopintojen aikana. Iso Pyörä tutkintouudistuksen jälkeen opintojaksoja on kolme (5 op + 

10 op + 10 op). Yliopistossa toteutettiin kevätlukukausi 2017 vanhan opetussuunnitelmaa nou-

dattaen ja uusien opintovaatimusten mukainen opetus aloitettiin syksyllä 2017.  

2.1 HENKILÖSTÖ 

Vuonna 2017 käytäntötutkimuksen professorina toimi Mirja Satka, käytäntötutkimuksen yli-

opistonlehtoreina toimi Maija Jäppinen ja Aino Kääriäinen 31.7.17 asti, hänen sijaisenaan loppu 

vuoden Maria Tapola-Haapala. Vakinaisen henkilökunnan lisäksi osa-aikaisena yliopistonlehto-

rina työskenteli Kirsi Nousiainen. 

Kehittämispäällikkö Laura Yliruka keskittyi elokuusta alkaen Praksis-tehtävien lisäksi LAPE-

hankkeen ja osaamis- ja tukikeskus (OT-keskukset) -toiminnan kehittämiseen. Yliruka toimi 

vuonna 2017 LAPE-hankkeessa 50 % kehittämispäällikkönä erityis- ja vaativan tason kehittämis-

kokonaisuudessa sekä 50 % tutkimuskoordinaattorina OT-keskusten suunnittelussa. Praksik-

selle palkattiin syyskuun alusta alkaen koulutussuunnittelijaksi Jenika Heinonen. Heinosen työ-

panos on jakautunut Soccalle ja Heikki Waris-instituutille Praksiksen koordinointiin ja kehittä-

miseen, yliopiston käytännönopetuksen kurssien suunnitteluun ja koulutustyöhön sekä tutki-

mus- ja julkaisutyöhön.  

2.2 KOTIMAISEEN ASIANTUNTIJAKESKUSTELUUN OSALLISTUMINEN JA 

VIESTINTÄ  

Praksistoiminta oli esillä sosiaalityön tutkimuksen päivillä helmikuussa 2017 esim. temaattisella 

työryhmällä aiheesta Tutkittu tieto ja julkisten palvelujen laadun parantaminen. Kehittämis-

päällikkö Laura Yliruka koulutti Kuvastimen käyttöön espoolaisia 2.2.2017. Sosiaalialan asian-

tuntijapäivillä maaliskuussa 2017 työryhmä esitteli pääkaupunkiseudun käytäntötutkimuksen 

tuloksia. Yhteistyössä Helsingin kaupungin koulutusylilääkärin kanssa Laura Yliruka järjesti ter-

veysaseman lääkäreille FIktiver työpaja syyskuussa 2017. 

Praksiksen tiedotuksen foorumeina on toiminut Soccan ylläpitämä Praksis-sivusto, Praksiksen 

blogisivusto, Helsingin yliopiston Heikki Waris -instituutin blogisivusto sekä Heikki Waris -insti-

tuutin Facebook-sivusto. Facebookia on hyödynnetty vuoden aikana aktiivisesti tiedotuksen 

väylänä. Käytännön opettajille avattiin keväällä oma alumni Facebook-ryhmä. Praksiksen blogi 

perustetiin kevään aikana harjoittelija Jenni Wiiklan Ylisukupolvisuusteeman teksteihin perus-

tuen. Blogin kehityssuuntaa pohdittiin syksyllä PraksisTekijöiden kanssa ja Monialaiseen tee-

makauteenkin liittyen blogia päätettiin päivittää ja jatkaa tuomalla kuuluviin Praksiksen toimi-

joiden ääni sosiaalityön monista eri perspektiiveistä.  
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2.3 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

Vuoden 2017 aikana Praksistoiminta on ollut monipuolisesti kansainvälistä. Kansainvälisen sosi-

aalityön käytäntötutkimuksen konferenssissa toukokuussa 2017 Hong Kong’ssa Praksiksen käy-

täntötutkimus oli esillä käytäntötutkimuksen teemaryhmissä. Konferenssissa luotiin akateemi-

sia yhteistyöverkostoja, joiden myötä Professori Lynette Joubert Melbournen yliopistosta vie-

raili elokuussa Helsingin yliopistossa ja piti Praksiksen oppimisverkoston terveyssosiaalityön 

käytännöntutkimukseen liittyen. Syyskuussa 2017 joukko sosiaalialanasiantuntijoita Norjan 

Askøysta vieraili Helsingissä tutustumassa kehittämispäällikkö Laura Ylirukan kehittämään Ku-

vastin-menetelmään ottaakseen sen käyttöön omassa työssään.  
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3. KÄYTÄNNÖNOPETUS 

Praksis-toiminnassa olennaista on sosiaalityön yliopisto-opiskelijoiden käytännön opetus. Ope-

tuksen uudistamistyö oli Praksiksen keskeisenä tehtävänä vuonna 2017. Praksikseen on sisälty-

nyt vanhojen tutkimusrakenteiden mukaan viisi käytännön opetuksen jaksoa. Niistä järjestet-

tiin vielä keväällä 2017 K2- ja K4-kurssit. Syksyllä 2017 siirryttiin Iso Pyörä uudistuksen myötä 

uusiin opintovaatimuksien toteuttamiseen, mikä tarkoitti uuden opetuksen valmistelua Praksis-

Tekijöissä keväällä ja kesällä 2017. Uudet tutkintovaatimukset heijastuivat myös käytännön 

opettajakoulutukseen. Praksiksen monialaisuuden kehittämisteema näkyy käytännön opetuk-

sessa yhteisinä opintojaksoina lääketieteellisen tiedekunnan kanssa ja tätä kautta myös tie-

teidenvälisyytenä.  

3.1. Vanhan opetussuunnitelman mukainen käytännönopetus 

Asiakastyön taidot (K2) -opintojaksolla (5 op) tammi-maaliskuussa 2017 perehdyttiin sosiaali-

työn ammattikäytäntöihin. Opintojakso toteutettiin yhteistoiminnallisesti PraksisTekijöiden ja 

kokemusasiantuntijoiden kanssa. Opintokurssien tavoitteena oli lisätä opiskelijan ymmärrystä 

asiakkaan osallisuuden asiakastyön keskeisenä lähtökohtana ja sosiaalisen toimintakyvyn mer-

kityksen vuorovaikutustilanteessa. Opintojaksolla opiskelijat perehtyivät sosiaalityön eettisiin 

periaatteisiin ja niiden merkitykseen käytännön toiminnassa harjoitellen samalla kriittistä ref-

lektiota. Vastuuopettajina toimivat yliopistonlehtori Maija Jäppinen ja kehittämispäällikkö 

Laura Yliruka. 

Lääkärin ja sosiaalityöntekijän moninäkökulmainen käytäntö (K4) järjestettiin toukokuussa 

2017 yhteistyössä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Kurssin lähtökohtana on jo opiskelui-

den aikana opetella tekemään poikkitieteellistä yhteistyötä, mikä työelämässä on moniamma-

tillisissa verkostoissa keskeistä. Opintojakso suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä PraksisTe-

kijöiden, kokemusasiantuntijoiden, yliopistonlehtori Kirsi Nousiaisen, Kehittämispäällikkö Laura 

Ylirukan, koulutusylilääkäri Pirkko Salokekkilä (Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto) ja SOS-

lapsikylän laatukoordinaattori Johanna Hedmanin kanssa. Opintojaksolla vieraili useita sosiaali-

työn ja lääketieteen asiantuntijoita. Vastuuopettajana toimi yliopistonlehtori Kirsi Nousiainen. 

3.2  Käytännönopetus uudessa sosiaalitieteiden kandiohjelmassa 

Helsingin yliopiston Iso pyörä -uudistuksen myötä 1.8.2017 sosiaalityön tutkinto-opetus siirtyi 

osaksi sosiaalitieteiden kandiohjelmaa ja maisteriohjelmaa. Opiskelijat valitsevat oman opinto-

suuntansa neljästä vaihtoehdosta (sosiaalityö, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiologia) 

toisen opiskeluvuoden keväällä. Sosiaalityön käytännönopetus sijoittuu opintosuunnan valin-

nan jälkeiseen osaan kandintutkintoa. Vanhat K2- ja K3-opintojaksot yhdistettiin syksyllä 2017 

uudeksi Sosiaalityön ammatilliset valmiudet ja asiakastyön taidot – opintojaksoksi (15 op), jo-

hon sisältyy 250 tuntia käytännönopiskelua jossain sosiaalityön toimipaikassa käytännön opet-

tajakoulutuksen saaneen sosiaalityöntekijän ohjauksessa. Syksyllä 2017 vastuuopettajana toimi 

yliopistonlehtori Maija Jäppinen. 
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Käytäntötutkimuksen opintojakson (vanha K5) tarkoituksena on luoda valmiuksia tutkia ja ke-

hittää työkäytäntöjä sosiaalityössä. Opiskelijat tekevät käytäntötutkimuksensa yhteistyössä 

työyhteisöjen kanssa ja työyhteisöt saavat tutkimuksista arvokasta tietoa. Syksyllä 2017 vastuu-

opettajana toimi suomenkielisen koulutuksen osalta käytäntötutkimuksen professori Mirja 

Satka.  

Käytännönopettaja sosiaalityön kehittäjänä täydennyskoulutuksen Moduuli II toteutettiin vielä 

syksyllä 2017 vanhamuotoisesti ajalla 15.8.2017 - 16.1.2018. Uusien tutkintovaatimusten 

myötä käytännön opettajakoulutus rytmitetään jatkossa Sosiaalityön ammatilliset valmiudet ja 

asiakastyön taidot-opintojakson mukaisesti. Koulutuksen suunnittelusta vastasivat kehittämis-

päällikkö Laura Yliruka, yliopistonlehtori Kirsi Nousiainen ja yliopistonlehtori Maija Jäppinen. 

Koulutuksen toteuttajina toimivat yliopistonlehtori Kirsi Nousiainen ja koulutussuunnittelija Je-

nika Heinonen. Koulutus toteutettiin palkkioperustaisesti niin että yliopisto ja Socca jakoivat 

palkkiokustannukset keskenään. Koulutukseen osallistui 16 sosiaalityöntekijää kunnista ja 

HUS/HYKS:sta. Käytännön opettajille järjestettiin alumnitapaaminen 7.3.2017 ja käytännön-

opettajien käyttöön avattiin facebook-sivut. 

 

ORGANISAATIO HENKILÖÄ TYÖALUE HENKILÖÄ 

Helsinki 9 Lastensuojelu 5 

HUS/HYKS 4 Terveyssosiaalityö 5 

Vantaa 1 Aikuis-/nuorisosos.työ 3 

PK-Seudun ulkopuolelta 2 Koulu- ja perheneuvola 3 

 Yht.16  Yht.16 
Taulukko 1. Käytännönopettajien jakautuminen organisaatioissa ja sosiaalityön työalueissa 

Syksyllä aloitettiin Käytäntö ja teoria -ryhmän kokeilu Helsingin yliopiston, Helsingin kaupungin 

lastensuojelun avohuollon ja Espoon kaupungin lastensuojelun avohuollon välisenä yhteis-

työnä. Ryhmää ohjaavat yliopistosta Aino Kääriäinen ja Heidi Muurinen. Sosiaalityön käytäntöä 

ja teoriaa yhdistävä kokeilu on saanut positiivista palautetta ja sille toivotaan jatkoa.  

Tulevan Sote-uudistuksen myötä ammattikäytäntöjen opetuksen uudistamisesta on käyty kes-

kusteluja yhdessä Svenska social- och kommunalhögskolan kanssa. Suunnitelmissa sosiaalityön 

ammattikäytäntöjen opetus toteutettaisiin tulevaisuudessa sekä suomeksi että ruotsiksi yli-

opistollisissa opetusyksiköissä.  

  



8 
 

4. MONIALAINEN SOSIAALITYÖ PRAKSIKSEN TEEMANA 

VUONNA 2017 

Monialaisella sosiaalityöllä viitataan sekä moniammatillisuuteen, että siihen, että myös asiak-

kaat ovat mukana toimijoina niin asiakastyössä kuin asiakastyön kehittämisessä ja tutkimukses-

sakin. Monialaisuudella haetaan ratkaisuja pitkittyneisiin, monimutkaisiin ja jopa ylisukupolvi-

siin huono-osaisuuden ketjuihin. Monialaisuus viittaa myös Praksiksen toimintaympäristön 

muutoksiin: 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 pilottihanke Lapsen paras-hanke käyn-

nistyi vuoden 2017 alussa. Tavoitteena on, että pilottihanke auttaa myös valmistautumisessa 

Sote-muutokseen. Sosiaalityön yliopisto-opetuksen näkökulmasta LAPEssa ovat erityisen tär-

keitä lastensuojelun uudistuvat, tutkimusperusteiset käytännöt asiakastyössä, asiakastyön or-

ganisoinnissa sekä sellaisten yhteistyökäytäntöjen kehittäminen (integratiiviset käytännöt, 

jotka varmistavat perheiden paremman avun saannin ja lastensuojelun mielekkään roolin 

tässä).  

Myös PRO SOS-hankkeessa työskennellään erityistä tukea tarvitsevien aikuisten kanssa monia-

laisesti. Monialaisuus viittaa hankkeen toimijoihin (asiakkaat, työntekijät) ja kumppaneihin (jär-

jestöt ja korkeakoulut) sekä hankkeen pyrkimykseen yhdistää leikillisyyden ja pelillisyyden tut-

kimusta ja käytäntöä sosiaalityöhön ja sosiaaliseen kuntoutukseen. Apotti- ja Una-hankkeet 

tuovat Praksikseen uudet monialaiset kehittämis-ja oppimisympäristöt tieto- ja toiminnanoh-

jauksen alueilla. 
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5. PRAKSIKSEEN KYTKEYTYVÄ KUNTIEN JA HUS:N 

KEHITTÄMISTYÖ 

5.1 Sosiaalinen kuntoutus kehittämisen kohteena (PRO SOS-HANKE) 

Vuosille 2016–2018 pilotoitu PRO SOS -hanke kohdistuu heikoimmassa sosiaalisessa asemassa 

olevien, erityistä tukea tarvitsevien kansalaisten sosiaalisen osallisuuden tukemiseen pääkau-

punkiseudulla ja on osa valtakunnallista sosiaalialan osaamiskeskusverkon yhteistä ESR-

hanketta. Pilotissa haetaan uutta orientaatiota sosiaalityöhön ja sosiaaliseen kuntoutukseen 

motivoivasta, luovasta ja ongelmanratkaisuun keskittyvästä leikillisyydestä ja pelillisyydestä. 

Hankkeen tavoitteena on muun muassa kehittää leikillisyyden ja pelillisyyden elementtejä hyö-

dyntävä sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli yhteistyössä palvelukäyttäjien kanssa. PRO 

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

suuksia. Vuoden 2017 PRO SOS-hanke järjesti kaksi Praksiksen oppimisverkostoa.  

PRO SOS-hankkeeseen tehdään useita pro gradutöitä ja hanketyöntekijät osallistuvat yliopisto-

opetukseen (K2-jaksolle). Hankkeessa tehdään yhteistyötä Metropolia ammattikorkeakoulun 

kanssa. Erikoissuunnittelijoina toimivat Tytti Hytti, Pekko Kähkönen. Hankkeen 50% erikois-

suunnittelija työskenteli syyskuun loppuun asti Emmi Lattu ja 13.11.2017 alkaen Jouni Sipiläi-

nen. Kehittämispäällikkö Laura Yliruka osallistui kevätkauden hankkeen ohjaukseen.  

5.2 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 

Hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja 

perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut 

palvelut. Palvelujen painopistettä siirretään kaikille yhteisiin ja ehkäiseviin palveluihin sekä var-

haiseen tukeen ja hoitoon. Muutosohjelman periaatteita ovat lapsen oikeudet ja lapsen etu, 

lapsi- ja perhelähtöisyys, voimavarojen vahvistaminen ja perheiden moni-muotoisuus. Myös 

koulua ja varhaiskasvatusta kehitetään tukemaan lapsen hyvinvointia. 

Vuoden 2017 aikana Pääkaupunkiseudun Praksis-toiminta teki yhteistyötä kansallisen LAPE-

hankkeen kanssa järjestämällä yhdessä THL:n kanssa oppimisverkostotoimintaa. Lisäksi LAPE-

hankkeesta on tarjottu paikallisia kehittämisaiheita opiskelijoiden käytäntötutkimuksiin(K5) ja 

Pro-gradu töihin. Soccan kehittämispäällikkö Laura Yliruka on ollut aktiivisesti mukana LAPE-

hankkeessa jo hankesuunnittelusta lähtien ja vuonna 2017 hän toimi hankkeessa 50 % kehittä-

mispäällikkönä erityis- ja vaativan tason kehittämiskokonaisuudessa sekä 50 % tutkimuskoordi-

naattorina osaamis- ja tukikeskusten suunnittelussa (OT-keskukset). Laura valittiin myös Uu-

denmaan toiseksi edustajaksi sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnalliseen OT-

työrukkaseen. 

 

 



10 
 

5.3 Espoon asukastalo - yhteistoiminnallisen kehittämisen, oppimisen ja 

tutkimuksen areena 

Espoon kaupunki avasi Espoon keskukseen 13.4.2017 asukastalon, jossa toimii järjestöjä, kau-

punki, asukkaita ja korkeakouluja. Talon toiminta on suunniteltu siten, että se on sekä oppilai-

tosten monialaisen käytännönopetuksen ja tutkimuksen että matalan kynnyksen palvelujen ke-

hittämisen ja vahvan asiakasosallisuuden toteuttamisen paikka. Tavoitteena oli onnistunut ko-

keilu demokraattisen kaupunkitilan toiminnan rakentamisesta, pyörittämisestä, tutkimisesta ja 

näistä prosessista oppimisesta; korkeakoulujen väen, alueen asukkaiden ja talon työntekijöiden 

sekä virkamiesten ja päättäjien vuorovaikutus sekä tutkimustieto taiteellisten ja leikillis-pelillis-

ten menetelmien käytännöllisestä soveltuvuudesta sosiaalisen integraation välineiksi. Tutki-

mus- ja kehittämishankkeen tarkoituksena on tuottaa 

1) pysyvä yliopiston, amk:n, kunnan ja järjestöjen vuorovaikutusrakenne, jossa yhdistyy 

opetus, tutkimus ja kehittäminen; 

2) malli ja konsepti demokraattisen kaupunkitilan organisoidulle toiminnalle; 

3) tutkimustietoa inklusiivisen kansalaisuuden edistämisen menetelmistä. 

Teoreettisesti asukastalon toiminnassa nojataan trialogiseen oppimiskäsitykseen (Hakkarainen 

ym.), Living Lab kehittelyihin (Engeström) ja käytäntötutkimuksen yhdistämiseen. Hakijoilla on 

tutkimusnäyttöjä LL:n perusteiden kehittämisestä (Satka ym. 2016a; 2016b). Hanke testaa uu-

den mallin toimivuutta oppimisen, tutkimuksen sekä kehittämisen alueilla yhdistämällä käytän-

tötutkimuksen ja trialogisen oppimisen HY; Laurea ammattikorkeakoulun luovat menetelmät ja 

Living Lab osaamisen; korkeakouluopetuksen ja opinnäytteet; Soccan PRO SOS -ESR hankkeen 

sekä Espoon intressin tutkimusperustaiseen palvelujohtamiseen. Hankkeen osallistujatahoja 

ovat Heikki Waris -instituutti, Espoon kaupungin sosiaali-, terveys- ja kulttuuriala, Laurean am-

mattikorkeakoulu, sosiaalisten taidemuotojen tuottajat, kansalaisjärjestöjä, Espoon keskuksen 

asukkaat, media ja Espoon päättäjät.  Toimintaa on edistetty kokemuksellisesti ja erityisesti ai-

kuissosiaalityöllä on positiivisia kokemuksia.  

5.4 ESPOO JA KAUNIAINEN 

Vuonna 2017 Praksiksen kehittämisteemana on ollut monialainen sosiaalityö. Espoossa on ke-

hitetty monialaista palvelutarpeen arviointia esimerkiksi suunnittelemalla työtä helpottava ver-

kostotapaamisen koontilomake ja hyödyntämällä muita olemassa olevia sähköisiä työkaluja. 

Monialaisen palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen on yksi keskeisiä tehtäviä myös vuoden 

2018 aikana.  

Espoossa on pyritty kehittämään vuoden 2017 aikana aikuissosiaalityön, perhesosiaalityön ja 

lastensuojelun yhteistyötä. Monialaisen sosiaalityön kehittämisteema on ulottunut myös mui-

den ammattiryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Aikuissosiaalityössä on esimerkiksi aloi-

tettu asiakasvastaanottoja terveysasemilla. Uutena kolmannen sektorin kumppanina on 

vuonna 2017 Espoossa aloittanut Me-talo, jonka on suunniteltu yhteistyötä myös Helsingin yli-

opiston ja Laurean kanssa. Yhteistyö on tarkoittanut esimerkiksi aikuissosiaalityön vastaanot-

toja sekä erilaisia uusia ryhmätoimintoja ja yhdestä uudesta ryhmäkokeilusta tehdään myös 
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käytäntötutkimusta. Osana Soccan PRO SOS –kehittämishanketta Praksis-toiminnan puitteissa 

on myös kehitetty uusia monialaisen yhteistyönavauksia sosiaalisen sirkuksen ammattilaisten 

kanssa.  

Espoo ja Kauniainen ovat osallistuneet vuonna 2017 Praksiksen toimintaan tarjoamalla käytän-

nönopetuspaikkoja Helsingin sosiaalityön opiskelijoille sekä ammattikorkeakouluopiskelijoille. 

Sosiaalityön käytännönopettajakoulutuksen käyneitä käytännönopettajia työskentelee Espoon 

aikuisten sosiaalipalveluissa 8 henkeä sekä lastensuojelussa ja perhesosiaalityössä yhteensä 13 

henkeä. Käytännönopetuksen lisäksi työntekijät ovat pitäneet vierailijaluentoja Helsingin yli-

opiston K3-opintojaksolla sekä Laurea ammattikorkeakoulussa. Lisäksi Espoo on osallistunut 

vuosittaisen sosiaaliohjauksen foorumin järjestämiseen. 

Helsingin yliopiston käytäntöopintojaksolle on etsitty tutkimusaiheita työyhteisöistä. Vuonna 

2017 käytäntötutkimuksia valmistui noin 15 kappaletta. Espoo maksaa käytäntötutkimuksen 

tekijöille palkkion. Käytäntötutkimusten lisäksi on valmistunut joitakin Espoon sosiaalipalve-

luita koskevia pro gradu -tutkielmia ja Espoossa on käytössä palkallinen graduvapaa. Tutkimus-

tuloksia on käsitelty ja hyödynnetty käytännön kehittämisessä. Opiskelijat ovat esitelleet tutki-

muksiaan esimerkiksi johtoryhmissä, työpaikoilla ja tutkivan sosiaalityön verkostossa.  Tutkivan 

sosiaalityön verkosto on osa Praksis-toimintaa. Verkoston tarkoituksena on esitellä tehtyjä tut-

kimuksia, keskustella tutkimusteemoista ja tukea tutkimusten ja opinnäytetöiden tekemistä. 

Ryhmä on kokoontunut noin 4 kertaa vuodessa ja mukaan ovat tervetulleita kaikki sosiaalityön 

ja sosiaaliohjauksen ammattilaiset ja opiskelijat sekä muut kiinnostuneet. Ammattikorkeakou-

luopiskelijat ovat tehneet erilaisia kehittämistehtäviä ja järjestäneet työntekijöiden kanssa asi-

akkaille suunnattua ryhmätoimintaa.  

PraksisTekijöinä mukana olivat: Riina Mattila, johtava sosiaalityöntekijä, Anu Rämö, lastensuo-

jelupalveluiden asiantuntija ja työpaikan muutoksen jälkeen Emmi Kankaanmäki, Elina Camma-

rano aikuissosiaalityön asiantuntija ja työpaikan muutoksen jälkeen Heidi Muurinen sekä Päivi 

Jouttimäki, asiantuntija. 

5.5 HELSINKI 

Vuoden 2017 aikana Helsinki on vastannut pääkaupunkiseudun LAPE-hankkeessa erityis- ja 

vaativimman tason palvelujen kehittämiskokonaisuudesta. Helsingin LAPE-hanketyöntekijät 

ovat aktiivisesti osallistuneet muun muassa oppimisverkostojen suunnitteluun ja toteutukseen. 

Osana hanketta ja Praksis-kehittämistä Helsingissä tehdään arviointitutkimusta lastensuojelun 

systeemisen toimintamallin pilotista yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.  

Helsinki on osallistunut PRO SOS-hankkeeseen, johon on osallistunut viisi kokeilutiimiä eri toi-

mipisteistä. Tiimit ovat kokeilleet muun muassa ryhmämuotoista palvelutarpeen arviointia ja 

sosiaalista kuntoutusta sekä pelillisiä menetelmiä. Lisäksi Kyky-viisarin kokeilua on käynnis-

tetty.  Sosiaalista raportointia on jatkettu. Raportteja on tehty muun muassa etsivästä lähi-

työstä ja psykiatria- ja päihdepalveluista.  

Käytännönopetuksen rakenteita on kehitetty. Lastensuojelu on koonnut ryhmän, jonka tavoit-

teena on ollut edistää käytännönopetuspaikkojen etsimistä sekä tukea käytännönopettajia. 
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Lastensuojelu on myös tehnyt yhteistyötä Helsingin yliopiston ja Svenska social- och kommu-

nalhögskolan vid Helsingfors universitetin opiskelija-ainejärjestöjen kanssa.  

Praksis-kehittäminen on kytketty toimialan uramallikokeiluun, jossa on mukana sosiaalityönte-

kijöitä lastensuojelusta, aikuissosiaalityöstä ja psykiatria- ja päihdepalveluista. Uramallikokei-

lussa työntekijän työtehtävää laajennetaan määräaikaisesti vuoden ajan siten, että hän käyttää 

työajastaan 30 % kehittämiseen ja kouluttamiseen valitun kehittämisteeman mukaisesti. Työn-

tekijälle maksetaan työtehtävän laajennuksesta tehtävälisää. Praksis-kehittämiseen liittyen 

uramallikokeilun työntekijät ovat muun muassa olleet puhumassa LAPE-oppimisverkostossa ja 

opiskelijoiden käytäntöjaksolla sekä tehneet käytäntötutkimusta ja sosiaalista raportointia.   

Helsingissä on vuoden 2017 aikana vahvistettu toimialan omaa Praksis-rakennetta sekä inno-

voitu Helsingin Praksiksen visio. Opiskelijoiden tekemien käytäntötutkimusten ja opinnäytetöi-

den yhteyttä viraston keskeisiin kehittämiskohteisiin on myös vahvistettu. Keskeisenä kehittä-

miskohteena on ollut suomen- ja ruotsinkielisten Praksis-toimijoiden välisen yhteistyön tiivistä-

minen.  Helsingin PraksisTekijöinä ovat toimineet suunnittelija Nanne Isokuortti ja suunnittelija 

ja Kaisa Pasanen.   

5.6 VANTAA 

Vantaan perhepalveluissa on toteutettu vuonna 2017 organisaatiomuutosta, jonka tavoitteena 

on palvelujen painopisteen muuttaminen korjaavista ja kuntouttavista palveluista ennalta eh-

käisevään ja varhaisen tuen palveluihin.  Perhepalvelujen tulosalueella on kehitetty työtä uu-

den sosiaalihuoltolain mukaisten velvoitteiden ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittämiseksi.   

Aikuissosiaalityön tulosyksikössä aloitettiin elokuussa 2017 Uusien asiakkaiden palvelut -yk-

sikkö. Yksikköön keskitettiin uusien asiakkaiden asiakasohjaus ja moniammatillinen palvelutar-

peen arviointi sekä lastensuojelutarpeen arvioinnit. Psykososiaalisten palvelujen tulosyksikössä 

on aloittanut toimintansa lapsiperheiden varhaisen tuen yksikkö, johon on koottu sosiaalihuol-

tolain mukaisia palveluja kuten shl:n mukainen perhetyö, tukiperheet ja -henkilöt, lapsiperhei-

den kotipalvelu, varhaisen tuen sosiaalityö.  

Vantaa on mukana valtakunnallisessa PRO SOS -hankkeessa, jossa kehitetään leikillisyyden ja 

pelillisyyden elementtejä hyödyntävää sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallia. Hankkeessa 

on aloitettu matalan kynnyksen ryhmätoiminta asiakkaiden lähiohjauksen lisäksi. Avain kansa-

laisuuteen eli henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeessa puolestaan kehitetään asiakaslähtöi-

syyttä ja osallisuutta ja kokeillaan henkilökohtaisen budjetoinnin soveltumista eri tilanteisiin.  

Perhepalvelut ovat aktiivisesti mukana lapsiperheiden palvelujen muutosohjelma LAPEssa. Per-

hepalvelujen organisaatiomuutosten tavoitteet ja toimenpiteet ovat muutosohjelman sekä 

Sote- ja maakuntauudistuksen mukaisia. LAPE:ssa Vantaa on vastuussa perhekeskusmallin ke-

hittämisestä pääkaupunkiseudulla.  Myös Vantaan lastensuojelu osallistuu LAPE:en kehittä-

mällä erityis- ja vaativan tason toimintaa sekä palvelujen integraatiota. LAPE-hankkeessa tavoi-

tellaan valtakunnallisesti yhtenäisiä lastensuojelukäytäntöjä.  
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Perhepalveluissa valmistaudutaan Apotti-potilas- ja asiakastietojärjestelmän käyttöönottoon. 

Järjestelmän käyttöönotto on merkittävä toiminnanmuutos, joka tulee parantamaan ja yhden-

mukaistamaan asiakastietojen dokumentointia sekä asiakastyötä. Vantaan perhepalveluissa 

pilotoitiin keväällä 2017 osallistavaa menetelmää, jonka avulla toteutettiin lakisääteinen sosi-

aalinen raportointi (shl 7 §).  Laki edellyttää hyvinvointiin ja sosiaalisiin ongelmiin liittyvän tie-

don kokoamista ja välittämistä sekä sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämisestä hyvin-

voinnin ja terveyden edistämiseksi. Pilotointiprosessin aikana tuotettiin tietoa kuntalaisten hy-

vinvoinnista ja saamista palveluista sekä ajankohtaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä, jotka nä-

kyvät asiakkaiden arjessa ja perheiden sosiaalityössä. Vantaan perhepalvelujen sosiaalityö toi-

mii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa tavoitteena tehdä sosiaalityötä läpinäkyväksi ja vaikuttaa 

sosiaalityön imagoon, esim. lastensuojelun Instagram-tili. Vantaan PraksisTekiöinä toimivat: Jo-

hanna Hedman, kehittäjäsosiaalityöntekijäAnne Kantoluoto, kehittämissuunnittelija, LAPE, 

Sanna Vaaltola, johtava sosiaalityöntekijä, Pia Pajari, kehittämissosiaalityöntekijä, Sanna Koh-

vakka, aikuissosiaalityön esimies ja Taina Huurre, vastaava koulukuraattori. 

5.7 HUS 

Vuoden 2017 aikana HYKS psykiatrian ja nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijät ovat olleet aktii-

visesti mukana kehittämistyössä. Vuoteen on sisältynyt runsaasti kehittämisprojekteja, joiden 

painopisteenä on ollut perinteisen terveyssosiaalityön ja mielenterveyspalveluissa olevien poti-

laiden kokonaisvaltaisten tarpeiden huomioiminen sekä päällekkäisen työn minimoiminen.  

HUS/HYKS Nuorisopsykiatrialla on vuoden 2017 aikana ollut yhteensä kolme opiskelijaa käytän-

nön harjoittelussa. Käytännön opettajajoukkomme kasvoi jälleen tänäkin vuonna, ja kiinnostus 

käytännön opetuksesta on lisääntynyt. HYKS psykiatrian sosiaalityöntekijät ja esimiehet osallis-

tuivat omalta osaltaan myös Soccan kansainvälisenvaihdon kautta tulleiden vierailijoiden vas-

taanottamiseen alkukesästä 2017. Michigan State Universitysta tulleet opiskelijat ja opettajat 

viettivät puolikkaan päivän Psykiatriakeskuksessa, missä heille kerrottiin HYKS psykiatrian toi-

minnasta. Päivä oli onnistunut ja kansainvälinen yhteistyö sekä suhteiden luominen kiinnostaa 

kovasti psykiatrian sosiaalityötä. 

HUS:n kehittämistyö valtakunnallisellatasolla on liittynyt vuosien 2017–2018 aikana toteutetta-

viin kärkihankkeisiin. HYKS psykiatrian kohdalla mainittakoon palvelukuvaushanke, OTE-hanke, 

kansallinen LAPE-muutosohjelma ja kehittämishankkeet, etäsosiaalityö, linjakohtaisten potilas-

lähtöisten sosiaalityönpalveluiden ja interventioiden kehittäminen sekä Uudet avaukset perus-

tasolle – laajenevat vastuut -koulutusyhteistyö. Väestöön suunnattuun kehittämistyöhön on 

liittynyt mm. sosiaalityön digitaalisten palveluiden kehittäminen (oma hoito-ohjelmat- sähköi-

set palvelut osana Mielenterveystaloa) osana Terveyskylää. Perustasolle suunnattua kehittä-

mistyötä on ollut perusterveydenhuollon ja alueellisen sosiaalityön kanssa tehty yhteistyö ja 

kehittäminen, minkä tavoitteena on parantaa psykiatrisen erikoissairaanhoidossa olevien poti-

laiden sosiaalityön saatavuutta hoidon aikana sekä päällekkäisen työn välttämistä.   

HUS:issa toimiva akateeminen tutkimusverkosto on tuonut uutta, kehittävää näkökulmaa ter-

veyssosiaalityön ja Praksis-verkoston tutkimuksen kentälle. Lisäksi keväällä 2017 mielenter-
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veyssosiaalityönverkosto aloitti toimintansa. Tämän verkoston tavoitteena on kerätä valtakun-

nallisesti yhteen mielenterveyssosiaalityöntekijät ja yhdessä kehittää sosiaalityötä mielenter-

veyspotilaiden hyväksi. Verkosto järjesti ensimmäisen seminaarinsa syksyllä 2017, joka yllätti 

positiivisesti osallistujamäärältään. Tilaisuus oli kaikin puolin onnistunut ja tälle toivottiin jat-

koa.    

HUS:n sosiaalityön yksi haaste vuodelle 2018 on koordinoida Praksis-toimintaa talon sisällä pa-

remmin ja laajemmin. Viime vuodet Praksiksessa HUS:n sosiaalityötä on lähinnä edustanut 

HYKS psykiatria.  HUS:sta PraksisTekijöissä mukana olivat sosiaalityöntekijät Hedda Järnström 

ja Linda Blomsted. 
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6. OPPIMISVERKOSTOTYÖSKENTELY  

 

Oppimisverkostot vuonna 2017 

 
Pelillisyys ja leikillisyys uudenlaisen vuorovaikutuksen mahdollistajana sosiaalityössä – semi-
naari (10.3.2017) Seminaari järjestettiin yhteistyössä Metropolian Ammattikorkeakoulun Ke-
peli-hankkeen kanssa Helsingissä Metropolian tiloissa. Seminaarissa pohdittiin, mitä pelillisyys 
ja leikillisyys ovat ja miten ne voivat mahdollistaa uudenlaista vuorovaikutusta sosiaalityössä. 
Työpajoissa osallistujat pääsivät kokeilemaan itsekin BabyTrail-mobiilipeliä vuorovaikutuksen 
välineenä, Hyötypelien käytettävyyttä mielenterveystyössä tai Asumisen monopolia ja Kepeli-
hankkeessa kehitettyjä pelejä maahanmuuttajille. Esiintyjinä seminaarissa oli mm. Jouni Piekari 
Kepeli-hankkeesta, verkkopelaamista pro gradussaan tutkinut sosiaalityöntekijä Ossi Laaksamo 
sekä Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen professori ja pelitutkija Frans Mäyrä. Semi-
naari keräsi paikalle 123 pelillisyyden ja leikillisyyden mahdollisuuksista aikuissosiaalityössä 
kiinnostunutta sosiaalialan ammattilaista ja opiskelijaa.   
 
Tilaisuus oli onnistunut niin järjestäjien kuin osallistujienkin mielestä. Osallistujat olivat kuvan-
neet päivän parasta antia mm. seuraavasti: 
 
”Tilaisuudessa oli hyvä teoriapitoinen aamupäivä ja iltapäivän työpajoissa sai tietoa konkreettisista väli-
neistä pelillisyyden hyödyntämisestä työssä.” 
 
” Aamun esitykset - ihan ensimmäinen oli herättelevä, tulin läsnäolevaksi. myös asiapitoinen. Taitava 
esiintyjä. 
Pelillisyysluennot olivat myös kytköksissä käytäntöön, huomasin alkavani ajatella peleistä uudella ta-
valla (siis vanhat ennakkoasenteeni, tapa ajatella peleistä ongelmana tai vain viihtenä). iltapäivän sessi-
oista sovellusesittelyt olivat mielenkiintoisia, mutta se että pääsi kokeilemaan ihan perus laitapelejä ja 
kuulemaan niiden soveltamisesta sosiaalItyössä oli mahtavaa! hieno päivä!” 
 
”Seminaari oli mielekkäästi jaettu aamupäivän luento-osuuteen ja iltapäivä oli käytännönläheistä pelai-
lua. Eli monipuolinen ja innostava tapahtuma.” 

 
Materiaalit tilaisuudesta löytyvät PRO SOS-hankkeen sivulta: http://www.socca.fi/kehittami-
nen/pro_sos/materiaalit/tapahtumien_materiaalit 
 

Lastensuojelun sijaishuollon yhteiskehittämispäivän (28.4.2017) Helsingissä Allergiatalon au-
ditoriossa järjesti Pääkaupunkiseudun Lapsen paras, yhdessä enemmän -hanke yhteistyössä 
THL:n, pääkaupunkiseudun Praksiksen ja ruotsinkielisen Praksis-toiminnan kanssa.  Päivässä 
pyöräytettiin käyntiin Lapsen paras, yhdessä enemmän pääkaupunkiseudun lape-hankkeen las-
tensuojelun työ. Päivän aikana haettiin monien asiantuntijanäkökulmien kautta vastausta kysy-
mykseen mitä annettavaa valtakunnallisilla mallinnuksilla on palvelujen kehittämisessä lapsille, 
nuorille, perheille ja ammattilaisille. Vantaan sijaishuollon sosiaalityön, jälkihuollon ja perhe-
hoidon esimies Päivi Sihvo ja Soccan kehittämispäällikkö Laura Yliruka esittivät mallinuksen te-
rapeuttisesta laitoshoidosta. Mallinnukseen linkittyviä ja kehitteillä olevan valtakunnallisen las-
tensuojelun LAPE-hankkeessa pilotoitavan klinikkarakenteen esiintuovia muita puheenvuoroja 
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pitivät esimerkiksi: Helsingin kaupungin lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski, lastenpsykiat-
rian linjajohtaja (HUS) Leena Repokari, erityisasiantuntija Susanna Hoikkala Lastensuojelun kes-
kusliitosta ja THL:n kehittämispäällikkö Pia Eriksson. Päivään osallistui 83 lastensuojelun asian-
tuntijaa ja asiasta kiinnostunutta. Päivän palautteessa kiiteltiin monien erilaisten näkökulmien 
esiin tuomista:  
 
” Ohjelma oli kiinnostava, olisi ollut mielenkiintoista olla useammassa työpajassa.” 
 
” Monipuolinen kokonaisuus. Eri näkökulmat tulivat hienosti esille - myös ristiriidat.” 
 
” Erittäin monipuolinen, kokemusasiantuntijat toivat todella tärkeän näkökulman” 
 
”Arvokasta yhteistä kehittämistä, moninäkökulmaisuutta, yhdessä saadaan enemmän aikaan ja lapsen 
parhaaksi” 

 
 Tilaisuutta oli mahdollista seurata myös webcastingin kautta ja siitä taltioitu materiaali muun 
materiaalin kanssa löytyvät osoitteesta: http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yh-
dessa_enemman_-hanke/tapahtumien_materiaalit/lastensuojelun_sijaishuollon_yhteiskehitta-
mispaiva_28.4.2017 
 

Maahanmuuttajataustaisten lasten ja perheiden palvelujen yhteiskehittämispäivä 
(11.10.2017) järjestettiin Helsingin Allergiatalossa Pääkaupunkiseudun Lapsen paras – yhdessä 
enemmän -hankkeessa osana hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPEa. 
Mukana järjestäjinä olivat pääkaupunkiseudun kunnat, HUS, joukko alueen järjestöjä ja korkea-
kouluja sekä sosiaalialan osaamiskeskukset Socca ja FSKC. Tapahtumassa keskityttiin Pääkau-
punkiseudun Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeessa on erityisenä teema-alueena ole-
vien maahanmuuttajataustaisten lasten ja perheiden palveluihin. Puheenvuoroja tapahtu-
massa pitivät esim. Pasi Saukkonen, erikoistutkija, dosentti, Helsingin kaupunki, Silja Remes, vs. 
johtava sosiaalityöntekijä, Helsingin kaupunki ja Johanna Mäki-Opas, projektipäällikkö, THL Pa-
lomahanke. Lisäksi yhteiskehittämispäivässä aamupäivällä oli akvaariokeskustelu, joka kokosin 
samalle areenalle palveluiden tarjoajien ja käyttäjien näkökulmia. Tapahtuma täytti luentosalin 
ja paikalla oli 120 osallistujaa. Iltapäivällä oli työpajatyöskentelyä. Palautetta oltiin erityisen 
tyytyväisiä maahanmuuttajataustaisten asiantuntijoiden mukaan ottamisesta:  
 
 
”Hyvää keskustelua, erilaisia näkökantoja ja kokemuksia. Jossain työpajassa aikataulutus ei täysin toimi-
nut.” 
 
”Hyvä, mielenkiintoinen keskustelu kuunneltavaksi. Mielenkiintoista kuunnella maahanmuuttajien omia 
ajatuksia, näkemyksiä.” 
 
”Erinomaisena päivässä pidin maahanmuuttajien mukana oloa - erittäin tärkeää heidän osallistamistaan 
kehittämistyössä!” 
 
”Tärkeä kuulla maahanmuuttajien omia näkemyksiä, toivon samaa myös jatkossa!” 
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Kohti lapsilähtöistä ja kokonaisvaltaista yhteistä työtä - Monitoimijainen arviointi pääkau-

punkiseudulla (13.11.2017) tapahtuma keräsi yhteen 94 osallistujaa Helsinkiin Allergiataloon. 

Yhteiskehittämispäivä järjestettiin Pääkaupunkiseudun Lapsen paras – yhdessä enemmän -

hankkeessa osana hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPEa. Mukana järjes-

täjinä olivat pääkaupunkiseudun kunnat, HUS, joukko alueen järjestöjä ja korkeakouluja sekä 

sosiaalialan osaamiskeskukset Socca ja FSKC. Päivässä käynnistettiin monitoimijaisen arvioinnin 

kehittäminen osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Tilaisuudessa esiteltiin 

pääkaupunkiseudun kehittämisryhmän työskentelyn alustavia jäsennyksiä monitoimijaisesta 

arvioinnista. Työpajatyöskentelyn avulla työstettiin konkreettisesti sitä, kuinka mallinnus voi-

daan tuoda käytäntöön ja kuinka lapsen ja koko perheen toimijuus ja osallisuus arviointityös-

kentelyssä toteutuvat. Puhujina tilaisuudessa olivat esim.: Dosentti, VTT Ritva Engeström, Hel-

singin yliopistosta sekä KehittämissuunnittelijaMarjo Alatalo ja kehittämissuunnittelija Anne 

Kantoluoto, LAPE-hankeesta.  Päivän sai monipuolista palautetta:  

”Puhutteleva puheenvuoro tiedon tuottamisen ja jakamisen tavoista ja kokemusasiantuntijan läsnäolon 
merkitys konkretisoitui. Laittoi pohtimaan nykyisiä toimintakäytäntöjä ja niiden perusteluja.”  
 
” Filosofinen, asiantunteva puheenvuoro, konkreettiset esimerkit elävöittivät. Miellyttävä esiintyjä.” 

 ” Ehdottomasti paras ja innostavin osuus. Mentiin suoraan asiaan ilman asiantuntija-jargonia. Muuten-
kin sote-alalla pitäisi kehittää asiakaskeskeistä kehittämistä. Nyt puhutaan palvelumuotoilusta, mutta 
todellinen asiakaskeskeinen suunnitteluprosessi puuttuu. Oli hyvä kuulla kokemusasiantuntijoiden ääni 
ja mielipiteet. Niillä on suuri painoarvo, kun kehitämme palveluja. Ammattilaiset vastasivat mielestäni 
hyvin kulloinkin käsillä olevaan teemaan. Erittäin hyvä keskustelu.” 
 

”Työryhmässä saatiin aikaan erinomaista keskustelua, pohdintaa ja kommentointia Valtakunnallisessa 
arviointimallista käytetystä kielestä ja käsitteistä. Saatiin aikaan runsaasti konkreettisia ehdotuksia kie-
lestä asiakasystävälliseen suuntaan. Tila (aulatila) aiheutti oman haasteensa työskentelylle äänen kuulu-
vuuden ja yleisen hälinän vuoksi.” 
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LIITTEET 

 

LIITE 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN PRAKSIKSEN OHJAUSVERKOSTON JÄSENET 

 

Helsinki: Anna-Kaisa Tukiala, sosiaalihuollon johtava asiantuntija 

Helsinki: Kaisa Pasanen, suunnittelija, varajäsen 

Vantaa: Teija Karttunen palvelupäällikkö 

Vantaa: Päivi Sihvo, sosiaalityön esimies, perhepalvelut 

Espoo: Elina Cammarano, aikuissosiaalityön asiantuntija 

Espoo: Pasi Sipola, aikuisten sosiaalipalveluiden aluepäällikkö  

Espoo: Mari Ahlström, lastensuojelupalveluiden päällikkö 

Espoo: Leena Wilen erityispalvelujen päällikkö 

Kauniainen: Jaana Myhrberg, sosiaalipalvelupäällikkö 

Metropolia: Riikka Harju, osaamisaluepäällikkö  

Kalliolan setlementti: Leena Ruskomaa, kehittämispäällikkö Ne-Rå 

Helsingin yliopisto (Heikki Waris -instituutti): Mirja Satka, professori, pj. 

Helsingin yliopisto: (Heikki Waris -instituutti) Aino Kääriäinen, yliopistonlehtori 

Helsingin yliopisto (Heikki Waris -instituutti: Maija Jäppinen 

Socca/ Heikki Waris -instituutti: Laura Yliruka, kehittämispäällikkö, sihteeri 

Socca: Pirjo Marjamäki, johtaja 

Stydi ry: Aili Nyman, sosiaalityön opiskelija 

HUS: Kaija Kurkela, vastaava sosiaalityöntekijä, Hyks Nuorisopsykiatria, varalla Päivi Parikka, 

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 11/2017 jälkeen Emmi Kankaanmäki lastensuo-

jelupalvelujen asiantuntija 

Espoo: Elina Cammarano aikuissosiaalityön asiantuntija ja 11/2017 jälkeen Heidi Muurinen aikuissosiaa-

lityön asiantuntija 

Espoo: Päivi Jouttimäki, asiantuntija. 

Kauniainen: Jaana Myhrberg, sosiaalipalvelupäällikkö 

Vantaa: Johanna Hedman, kehittäjäsosiaalityöntekijä 9/2017 jälkeen Taina Huurre, vastaava kouluku-

raattori 

Vantaa: Anne Kantoluoto, kehittäjäsosiaalityöntekijä 

Vantaa: Sanna Vaaltola, johtava sosiaalityöntekijä 9/2017 jälkeen Sanna Kohvakka, aikuissosiaalityön 

esimies 

Vantaa: Pia Pajari, kehittäjäsosiaalityöntekijä 

Helsingin yliopisto: Maria Tapola-Haapala, yliopistonlehtori 

Helsingin yliopisto: Maija Jäppinen, yliopistonlehtori, pj.  

NeRå: Leena Ruskomaa, kehittämispäällikkö 

Socca/Heikki Waris -instituutti: Laura Yliruka, kehittämispäällikkö, sihteeri 

Socca/ Heikki Waris –instituutti: Jenika Heinonen, koulutussuunnittelija, sihteeri 9/2017 jälkeen 

Stydi: Aili Nyman, sosiaalityön opiskelija 

HUS: Hedda Jernström, sosiaalityöntekijä 

HUS: Linda Blomsted, sosiaalityöntekijä 

Metropolia: Taina Konttinen, lehtori 

Osallisuuden aika ry: Minna Kallio, projektikoordinaattori 

Osallisuuden aika ry: Laura Sohlberg, projektipäällikkö 

ProSos: erikoissuunnittelija Tytti Hytti 

ProSos: erikoissuunnittelija Pekko Kähkönen 

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret: Ilona Fagerström, tutkijasosiaalityöntekijä 


