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Praksiksen toimintaidea  

• Praksis on osana Heikki Waris -instituuttia Soccan, Helsingin yliopiston ja 
pääkaupunkiseudun kuntien sekä HUS:n yhteistä toimintaa asiakastyön 
käytäntöjä kehittävälle sosiaalialan käytäntötutkimukselle ja –opetukselle. 

• Toimintaa koordinoidaan, johdetaan ja kehitetään tutkimusperusteisesti Heikki 
Waris -instituutissa yhteistyössä kuntien ja HUS:n sosiaalityön johdon kanssa. 
Toimintaa ohjaa kaksi kertaa vuodessa kokoontuva Praksiksen ohjausverkosto.

• Praksiksen toimintaa edistää ja kehittää noin kerran kuukaudessa kokoontuva 
PraksisTekijät, joka koostuu verkoston organisaatioiden Praksis-
sosiaalityöntekijöistä. 

• Praksis-toiminnan kautta syntyy koko pääkaupunkiseutua koskeva temaattinen 
kokonaisuus, joka vahvistaa osaamista ja tietoperustaa kunnallisessa 
sosiaalityössä yhteistyösuhteissaan. 



Pääkaupunkiseudun 
Praksisverkoston toimijat

• Socca – Heikki Waris Instituutti
• Helsingin yliopisto
• Helsingin kaupunki
• Espoon kaupunki
• Kauniaisten kaupunki
• Vantaan kaupunki
• HUS
• Metropolian AMK
• Osallisuuden aika
• Kalliolan setlementti
• Stydi ry
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Praksiksen toiminta

• Praksiksen toiminnan ytimenä on sosiaalityön käytännön opetuksen, 
tutkimuksen ja kehittämisen liittäminen käytännön sosiaalityöhön sekä 
edistää pääkaupunkiseudullisia yhteisoppimisen prosesseja (esim. 
oppimisverkostotoiminta) monien toimijoiden kesken. Praksis-
toimintaa jäsennetään seuraavan kolmion avulla: 

• Praksis-toiminnan periaatteina ovat : 
1. Dialogisuus ja yhteistoiminnallisuus
2. Tietoperustan ja osaamisen uudistaminen
3. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
4. Ihmisoikeuksien puolustaminen

Käytännönopetus

Tutkimus 
(käytäntötutkimus 
ja Pro Gradu-työt)

Asiakastyö

Kehittäminen
(LAPE, PRO SOS ja 

Apotti)



Matkaoppaat digitalisaation maailmaan:  
Maria Tapola-Haapala: 

• VTT sosiaalityöstä ja työskentelee 
sosiaalityön yliopistonlehtorina Helsingin 
yliopistossa

• On mukana Kaupunkisosiaalityö ja 
kotoutuminen Kauko-hankkeessa, HYY ja 
Diakonia AMK

• Digiasioissa tavis, tiedostaa asian olevan 
nykyisyyttä ja tulevaisuutta mutta ei koe 
perehtyneensä digisosiaalityöhön ja sen 
innovaatioihin erityisen läheisesti. 

• On osallistunut Talentia-lehden ja 
Sosiaalityön tutkimuksen seuran 
Sosiaalityö digitalisoituvassa maailmassa -
tutkimusliitteen toimitustyöhön vuonna 
2017. 

• Pohtii erityisesti digitalisaation roolia 
sosiaalityön opetuksessa.

Camilla Granholm
• VTT sosiaalityöstä 
• Työskentelee Folkhälsanin 

senioreiden digitaalista 
osallistumista edistävässä 
projektissa.

• On tutkinut sosiaalityön 
digitalisaatiota 2000-luvun 
alkupuoliskolta lähtien



Kati Kiiski
• VTL sosiaalipolitiikasta ja 

fysioterapeutti
• On ollut mukana monissa 

kehittämishankkeissa (mm. 
työlllisyyspolitiikka ja tuoreimpana 
valinnanvapauslain 
henkilökohtainen budjetointi ja 
asiakassetelit), mutta myös 
asiakasrajapinnassa niin sosiaali- ja 
terveysalalla. Antoisa pesti oli 
sosiaali- ja potilasasiamiehen 
sijaisuus, jossa tuli ilmi ihmisyyden 
koko kirjo palvelujärjestelmissä

• Johtavana teesinä kaikessa 
ajattelussa ja työssä on se, että 
ihminen on psyykkinen, fyysinen, 
sosiaalinen ja kognitiivinen 
kokonaisuus

Katariina Kohonen
• VTM, työskentelee 

sosiaalityöntekijänä ja sosiaalityön 
kehittäjänä HUS:ssa. 

• Kehittämistehtäviin kuuluu 
Kykyviisari—työ- ja 
toimintakykymittarin pilotointi 
psykiatrian mielialahäiriölinjalla ja 
Terveyskylän sosiaalityön 
projektikoordinointi.

• Intohimona on parantaa maailmaa ja 
helpottaa ihmisten arkea digitaalisten 
ratkaisujen avulla. 

• ”Sosiaalityöntekijöillä on paljon 
annettavaa palvelujärjestelmän 
kehittämiseen, ja sen vuoksi haluan 
rohkaista sosiaalityöntekijöitä vieläkin 
vahvemmin mukaan vaikuttamiseen ja 
kehittämiseen”



Sonja Soini
• YTM, sosiaalityöntekijä, joka on 

jokaisessa työssään päätynyt 
epäviralliseksi it-tukihenkilöksi. 

• Työskentelee Pelastakaa Lapset 
ry:ssä digitaalisen sosiaalityön 
kehittäjänä

• Mielenkiinnon kohteena ja 
intohimona saada ihmiset 
kiinnostumaan sähköisten 
palveluiden kehittämisestä

Tuuli Kotisaari & 
Hanna Holmberg
• Työskentelevät johtavina 

sosiaalityöntekijöinä Vantaan 
lastensuojelussa

• Ovat olleet perustamassa Vantaan 
lastensuojelun sometoimintaa

• Ovat edelleen mukana 
sometiimissä eli joka viikkoiseen 
työhön kuuluu lastensuojelusta 
somettaminen.
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