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1 Verkoston rakenne ja perustoiminta
Tampere Praksiksella tarkoitetaan vastavuoroista oppimis-, kehittämis- ja tutkimusympäristöä. Toiminnalla edistetään sosiaalialan ja sosiaalityön opetuksen,
tutkimuksen ja käytännön yhteistyötä ja työskentelymuotoja. Toiminnan areenoita ovat Tampereen kaupungin sosiaaliasemat, Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden
tiedekunnan sosiaalityön tutkinto-ohjelma (kandidaattiohjelma ja maisteriopinnot, tohtoriopinnot ja erikoistumiskoulutukset), Tampereen ammattikorkeakoulun
sosionomin tutkinto-ohjelma (AMK- ja ylempi AMK-koulutus) ja Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos. Tampere Praksiksen www-sivut löytyvät tämän linkin takaa.

Toimintakertomus 2018-2019

Toimintasuunnitelma 2019-2020

Ohjausryhmä 9/2017–9/2019

Ohjausryhmä 10/2019–10/2021

Aino Ritala-Koskinen, TaY (puheenjohtaja)
Outi Wallin, TAMK (varapuheenjohtaja)
Marianne Aalto-Siiro, Tampere (valmisteleva asiantuntijasihteeri)
Tuula Kostiainen, TaY
Arja Jokinen, TaY (varajäsen)
Anssi-Pekka Udd, TAMK (varajäsen)
Taru Herranen, Tampere
Minna Kuusela, Tampere
Tuula Tuominen, Pikassos
Heli Niemi, Pikassos (varajäsen 12/2018 saakka) ja
Minna Niemi, Pikassos (varajäsen 1/2019 alkaen)

Juha Santala, TAMK (puheenjohtaja)
Elina Perkiö, Tampere (valmisteleva asiantuntijasihteeri)
Aino Ritala-Koskinen, TAU
Tuula Kostiainen, TAU
Arja Jokinen, TAU (varajäsen)
Anssi-Pekka Udd, TAMK (varajäsen)
Taru Herranen, Tampere
Mari Selin-Kivenvuori, Tampere (varajäsen)
Minna Kuusela, Tampere
Tuula Tuominen, Pikassos
Minna Niemi, Pikassos (varajäsen)

Kokouksia toimintakaudella yhteensä kaksi, joista toinen OTU-ryhmän kanssa:
30.10.2018 ja 18.2.2019

Opetuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmä (OTU-ryhmä) 2018-2019

Opetuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmä (OTU-ryhmä) 2019-2010

Heli Niemi, Pikassos (puheenjohtaja 12/2018 saakka)
Minna Niemi, Pikassos (puheenjohtaja 1/2019 alkaen)
Minna Kuusela, Tampere/lapa
Marianne Aalto-Siiro, Tampere/lapa
Elina Perkiö, Tampere/apa (5/2019 alkaen)
Sirkku Paajanen, Tampere/apa
Mari Selin-Kivenvuori, Tampere/apa

Minna Niemi, Pikassos (puheenjohtaja)
Marianne Aalto-Siiro, Tampere
Minna Kuusela, Tampere
Elina Perkiö, Tampere
Aino Ritala-Koskinen, TAU
Arja Jokinen, TAU
Kirsi Günther, TAU
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Aino Ritala-Koskinen, TaY
Arja Jokinen, TaY
Lasse Rautniemi, TaY (2-5/2019)
Anna Metteri, TaY (2/2019 saakka)
Katja Kuusisto, TaY
Juha Santala, TAMK
Anssi-Pekka Udd, TAMK
Minttu Malkamäki, TaY (opiskelijajäsen)
Eero Heinonen, TAMK (opiskelijajäsen)

Sirpa Saario, TAU
Katja Kuusisto, TAU
Minttu Malkamäki, TAU (opiskelija)
Anssi-Pekka Udd, TAMK
Juha Santala, TAMK
Eero Heinonen, TAMK (opiskelija)

Kokouksia toimintakaudella yhteensä kaksi, joista yksi ohjausryhmän kanssa:
11.9.2019, 28.11.2019, 27.5.2019 ja 18.2.2019

Väliaikaiset työryhmät

Väliaikaiset työryhmät

Praksis-toiminnan arviointia valmisteleva työryhmä

Tays Praksiksen ja Tampere Praksiksen yhteistyöpäivää valmisteleva työryhmä
Anni Vanhala, PSHP
Arja Jokinen, TaY
Minna Niemi, Pikassos
Anssi-Pekka Udd, Tamk
Minna Kuusela, Tampere/Lapa
Mari Selin-Kivenvuori, Tampere/apa

Aino Ritala-Koskinen, TaY
Leena Autonen-Vaaraniemi, TaY
Anssi-Pekka Udd, Tamk
Heli Niemi, Pikassos
Matleena Haukkala, TaY (sosiaalityön opiskelijaharjoittelija/Pikassos)

Praksis-toiminnan tiedottamista suunnitteleva työryhmä
Sirkku Paajanen, Tampere/apa
Aino Ritala-Koskinen, TaY
Katja Kuusisto, TaY
Minttu Malkamäki, TaY (opiskelijajäsen)
Eero Heinonen, TAMK (opiskelijajäsen)
Tutkimustoiminnan käsikirjaa valmisteleva työryhmä
Aino Ritala-Koskinen, TaY
Anssi-Pekka Udd, Tamk
Mari Selin-Kivenvuori, Tampere/apa
Elina Perkiö, Tampere/apa (5/2019 alkaen)
Minna Kuusela, Tampere/lapa
Marianne Aalto-Siiro, Tampere/lapa
Heli Niemi, Pikassos (12/2018 saakka)
Minna Niemi, Pikassos (1/2019 alkane)

Tutkimustoiminnan käsikirjaa valmisteleva työryhmä
Aino Ritala-Koskinen, TaY
Anssi-Pekka Udd, Tamk
Mari Selin-Kivenvuori, Tampere/apa
Elina Perkiö, Tampere/apa
Minna Kuusela, Tampere/lapa
Marianne Aalto-Siiro, Tampere/lapa
Minna Niemi, Pikassos
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Praksis-tiimeissä keskustellaan vuosikellojen mukaisista toiminnoista, ideoidaan uutta ja tehdään tulevaa koskevia sopimuksia. Lisäksi tiimeissä käsitellään kaupungilta
koottuja tutkimusteemoja, keskustellaan käynnissä olevasta kehittämistyöstä ja suunnitellaan erilaisia yhteistyön muotoja. Praksistiimin kokoukset ovat aikuissosiaalityön ja
lasten sosiaalipalvelujen henkilöstölle sekä opiskelijoille, jotka suunnittelevat opinnäytetyön tekemistä Praksis-aiheista.

Toimintakertomus 2018-2019

Toimintasuunnitelma 2019-2020

Aikuissosiaalityön Praksis-tiimi

Aikuissosiaalityön Praksis-tiimi

Mari Selin-Kivenvuori (puheenjohtaja, sihteeri)
Elina Perkiö (puheenjohtaja, sihteeri)
Marja Hekkala (puheenjohtaja, sihteeri)
Anuliina Peltola
Piia Fransén
Veera Lemmetti
Hanna-Kaisa Hänninen
Joonas Kiviranta
Arja Jokinen, TaY
Juha Santala, TAMK

Elina Perkiö (puheenjohtaja, sihteeri)
Piia Fransén
Veera Rantanen
Nanna Gisselberg
Joonas Kiviranta
Arja Jokinen, TaY
Juha Santala, TAMK
Praksis-tiimi pyrkii tarkastelemaan asiakaskehittämistä ja kokemusasiantuntijuuden
hyödyntämistä tulevaisuuden sote-keskuksissa ja muissa aikuissosiaalityön
toimintaympäristöissä.

Kokoukset toimintakaudella: 18.9.2018, 28.11.2018, 21.2.2019, 16.4.2019
Aikuissosiaalityön Praksis-tiimi kokoontui 4 kertaa.
Kehittäjäsosiaalityöntekijävaihdoksen ja ajoittaisen puuttumisen vuoksi tiimin
puheenjohtajana toimi 3 henkilöä, mikä vaikeutti systemaattista suunnittelutyötä.
Tiimissä käytiin läpi vuosikellon mukaisesti opetus- ja tutkimusyhteistyötä.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden Praksis-tiimi

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden Praksis-tiimi

Marianne Aalto-Siiro (puheenjohtaja, sihteeri)
Mirja Roivainen, sosiaalityöntekijä
Maria Autio, sosiaalityöntekijä
Ella Mäntylä, johtava sosiaalityöntekijä
Elisa Oikari, johtava sosiaalityöntekijä
Terttu Leikko-Lammi, johtava sosiaalityöntekijä
Paula Hurttia, johtava sosiaalityöntekijä
Mauri Pennanen, ohjaaja
Timo Mäkiranta, ohjaaja

Marianne Aalto-Siiro (puheenjohtaja, sihteeri)
Anssi-Pekka Udd, TAMK
Aino Ritala-Koskinen, TAU
Terttu Leikko-Lammi, johtava sosiaalityöntekijä
Mirja Roivainen, sosiaalityöntekijä
Katariina Hämäläinen, ohjaaja
Sonja Rautakorpi, sosiaalityöntekijä
Päivi Porre-Mutkala, vs. Johtava sosiaalityöntekijä
Ella Mäntylä, johtava sosiaalityöntekijä
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Anna Metteri, TaY/TAU
Anssi-Pekka Udd, TAMK
Kokouksia järjestettiin toimintakaudella neljä.
Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden yhteinen Praksis-tiimi kokoontui
toimintakaudella neljä kertaa. Praksis -tiimien kokouksissa käsiteltiin vuosikellojen
mukaista toimintaa sekä sitä, miten vuosikellon mukaiset toimet konkretisoituvat
käytännön työssä. Lisäksi koottiin ja käsiteltiin tutkimusteemoja sekä
sosionomiopiskelijoille että yliopiston opiskelijoille.
Praksis-tiimi osallistui keväällä 2019 järjestetyn Praksis-kahvilan suunnitteluun,
toteutukseen ja markkinointiin.
Toimintavuoden aikana Praksis-tiimin kokoonpanoa tarkistettiin seuraavaa kautta
ajatellen ja tavoiteltiin lapsiperheiden sosiaalipalveluiden osalta alueellista ja
linjakohtaista edustusta. Uudelle kaudelle saatiin mukaan lastensuojelulaitosten
henkilöstöä ja alueilta uusia ohjaajia. Myös Perhepiste Nopea on uudessa
kokoonpanossa mukana.

Pauliina Mäkinen, ohjaaja
Kaisa-Elina Kiuru, sosiaalityöntekijä
Maria Autio, sosiaalityöntekijä
Mari Järvensivu, johtava sosiaalityöntekijä
Päivi Rupponen, vastaava ohjaaja
Satu Järvinen, vastaava ohjaaja
Raino Ketola, projektityöntekijä
Jenna Mäkinen, ohjaaja
Päivi Hellsten, perhetyön ohjaaja
Satu Rantanen, ohjaaja
Tarja Kallio, ohjaaja
Mauri Pennanen, ohjaaja
Praksis-tiimissä jatketaan vuosikellojen mukaista toimintaa; järjestetään Praksiskahviloita erilaisilla sabluunoilla, kootaan tutkimusaiheita, kehitetään opiskelijoiden
harjoitteluja ja käytännön opetusta sekä yhteistyön muotoja oppilaitosten kanssa.
Lisäksi pilotoidaan “Sosiaalityöntekijöiden aamukahvit” -mallia, jossa yliopiston
edustaja keskustelee tutkimusteemastaan sosiaalityöntekijöiden kanssa. Tilaisuus
on vapaamuotoinen dialogi, joka palvelee kaikkia osapuolia. Kehitetään myös ns.
Irlannin mallin mukaista työseminaarin konseptia, jossa yhdistyy akateeminen
tutkimus ja käytännön työntekijöiden kokemus.
Osallistutaan myös muuhun ajankohtaiseen kehittämistyöhön ja kehitetään
yhteistyötä aikuissosiaalityön kanssa.
Pirkanmaalle suunnitellaan opetusklinikkamalli “Living lab” ja Tulevaisuuden sotekeskusmallin mukaista maakunnallista ja ylimaakunnallista TKI&O -toiminta. Näiden
sisältöjen suunnittelussa hyödynnetään Praksis-tiimiläisten osaamista ja
näkemyksiä.
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Praksis-kahvilat ovat osa Tampereen kaupungin ja oppilaitosten välistä tutkimusyhteistyötä. Tutkimuksen tekoon ja aineistonkeruuseen osallistuneilla työntekijöillä on
niissä mahdollisuus kuulla tutkimustuloksista ja keskustella tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Lisäksi tilaisuuksissa on mahdollisuus ideoida uusia tutkimusaihioita.

Toimintakertomus 2018-2019

Toimintasuunnitelma 2019-2020

Aikuissosiaalityön Praksis-kahvilatoiminta

Aikuissosiaalityön Praksis-kahvilatoiminta

Keväällä 2019 järjestettiin Oppikahvila, jossa aiheena oli Osallistavan sosiaaliturvan
kokeilu.

5.11. järjestetään Oppikahvila, jossa esitellään Pro gradu -tutkielma Toikeasiakkuuksista ja AMK-opinnäytetyö kunniaväkivallasta.
16.1.2020 järjestetään yhteistyössä lapsiperheisen sosiaalipalvelujen kanssa laaja
Praksis -kahvila, jonka teemana on Dialogia Praksis -kahvilassa.
Huhtikuussa 2020 järjestetään Oppikahvila, jossa esitellään ajankohtaisia
opinnäytetöitä.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen Praksis-kahvilatoiminta

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen Praksis-kahvilatoiminta

Toimintakauden 2019-2020 Praksis-kahvilatoiminnan aihiot
Toimintakaudella järjestettiin yksi iso Praksis -kahvila, johon osallistui noin 50
työntekijää. Kahvilassa oli esittelyssä valmistumisvaiheessa oleva gradu: 16.1.2020 järjestetään yhteistyössä aikuissosiaalityön kanssa laaja Praksis –kahvila,
Lastensuojelun ja lastenpsykiatrian välinen yhteistyö ja rajapinnat.
jonka teemana on Dialogia Praksis -kahvilassa.
Toisen opiskelijan peruttua osallistumisensa kahvilaan päädyttiin kokeilemaan Keväällä 6.5.2020 klo 12.30-15.30 järjestetään perinteinen Praksis-kahvila, jossa
uudenlaista sisältömallia ja tutkija Tuija Eronen esitteli tutkimustaan: opiskelijat esittelevät töitään, mikäli tässä vaiheessa on valmiita töitä.
Sijaishuoltotyön vaativat tilanteet.
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3 Opetus
Toimintakertomus 2018-2019

Toimintasuunnitelma 2019-2020

Tampereen yliopisto, sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Tampereen yliopisto, sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Käytännön opetuksessa Tampere Praksis toimipisteissä oli keväällä 2019
opiskelijoita yhteensä 18

Käytännön opetukseen lähteviä keväällä 2020 on yhteensä noin 30. Tarve paikoille
Tampereen kaupungilla on vähintään edellisen vuoden mukainen.

(aikuissosiaalityössä 2, lapsiperheiden aikuissosiaalityössä 0, lapsiperheiden
sosiaalipalveluissa 9, tukiperhetoiminnassa 0, Perheiden talolla 0, gerontologisessa
sosiaalityössä 1, maahanmuuttajien alkuvaiheen palveluissa 1, mt/pd-yksikössä 4)

Maisterivaiheen harjoitteluun kysyntä todennäköisesti kasvaa kahden seuraavan
vuoden aikana, sillä suoraan maisteriopintoihin otettiin opiskelijoita
osaajapularahoituksen mahdollistamana tavanomaiseen nähden kaksinkertainen
määrä, yhteensä 60.

Maisterivaiheen harjoittelussa opiskelijoita oli yhteensä 28.
(lapsiperheiden palveluissa 18, aikuissosiaalityössä 7, mielenterveys- ja
päihdepalveluissa 1 ja vammaispalveluissa 2).
Kaikkiaan käytännön opetuksen paikkoja ja harjoittelupaikkoja järjestettiin Tampere Praksiksen kautta merkittävä määrä. Käytännön opetuksen paikkojen täyttämisessä oli kuitenkin jonkin verran vaikeuksia. Lastensuojelusta tarjottiin paikkoja
enemmän kuin niihin saatiin ohjattua opiskelijoita. Joidenkin kiintiöpaikkojen täyttäminen puolestaan hankaloitui siksi, ettei niitä koskeva viestintä yliopiston ja kaupungin yksiköiden välillä toiminut saumattomasti.

Tampereen ammattikorkeakoulu, sosionomin tutkinto-ohjelma

Tampereen ammattikorkeakoulu, sosionomin tutkinto-ohjelma

Harjoittelut

Harjoittelut

APAssa harjoittelun suoritti yhteensä 5 opiskelijaa:
3 opiskelijaa/syksy 2018
2 opiskelijaa/kevät 2019
LAPAssa harjoittelun suoritti yhteensä 25 opiskelijaa:
12 opiskelijaa/syksy 2018
12 opiskelijaa/kevät 2019
(perhepalvelut 12, avohuolto 4, sijaishuolto 9)
Harjoittelukokemukset ovat olleet entiseen tapaansa positiivisia ja auttaneet

TAMK ja Tampereen kaupunki keskustelevat ja pyrkivät etenkin LAPAn kanssa
sopimaan keskitetystä harjoittelujen varaamisesta. Vaikka paikkoja on varsin hyvin,
niin silti välillä tulee esiin, että kysyntä ja tarjonta/kiinnostus ei kohtaa. Lisäksi
keskustelemme harjoittelupaikkojen kiintiöistä.
LAPAn osalta yhteistyötä jatketaan vuosikellon mukaisesti keväällä 2020
Perhepalvelut ja lastensuojelu –modulin yhteistoiminnallisen oppimisen tavoilla.
Vierailijat perhepalvelujen sekä avo- ja sijaishuollon puolelta osallistuvat
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opiskelijoita myös siirtymään työelämään palvellen samalla työelämää.
Harjoittelupaikkojen hakemisen prosessin sujuvuus ja tarjonnan ja kysynnän
kohtaaminen on edelleen hieman kysymysmerkki, vaikka kokonaisuutena
harjoittelupaikkoihin on päässyt opiskelijoita.
Opetus
Opetusyhteistyön osalta kevään 2019 Perhepalvelut ja lastensuojelu -modulissa
vieraili 12 LAPAn työntekijää perhepalveluista, avohuollosta ja sijaishuollosta.
Yhteistoiminnallisella työskentelyllä saadaan ajankohtaista tietoa opiskelijoille arjen
työstä, meneillään olevasta kehittämistyöstä ja muutoksista arjessa sekä tärkeää
asenteellista esimerkkiä haastavaan työhön liittyen.

opetukseen jäsentämään työtä yhdessä opiskelijoiden kanssa. Katsomme myös
mahdollisuuksia osallistua luento-osuuksille.
LAPAn marraskuun Praksis-tiimissä nousi esille harjoitteluprosessien kehittäminen.
Keväällä 2020 maalis-toukokuussa on opiskelijoita sekä yliopistolta, että TAMKista
harjoittelussa ja tarkoituksena olisi järjestää yhteinen kohtaaminen jonkun
molempien harjoitteluun sisältyvän teemat, esimerkiksi “etiikan” osalta. Tähän
voitaisiin yhdistää myös harjoittelun ohjaajat työelämästä sekä oppilaitoksista.

Harjoitteluista ei kerätä systemaattista palautetta lapsiperheiden
sosiaalipalveluissa. Opiskelijat ovat välittäneet tietoa siitä, että käytännön
opetusjakso on sujunut hyvin ja kokemus on ollut positiivinen.

Aikuissosiaalityön palveluissa kevään 2019 jaksoista kerättiin palautetta
sähköisesti. Palaute oli positiivista.

3 Tutkimus
Toimintakertomus 2018-2019

Toimintasuunnitelma 2019-2020

Tampereen yliopisto, sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Tampereen yliopisto, sosiaalityön tutkinto-ohjelma

•

Tampere Praksikseen liittyviä opinnäytteitä valmisteilla:
Jere Leinosen Pro gradu -tutkielma

•

valmistuneet pro gradut: 7 kpl, joista 3 Lapa, 2 Apa ja 1 Lapa aiemmin
tallennetusta aineistosta
FSD:hen tallennetut graduaineistot toimintakaudella: 2 kpl, ks.
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/series/54?tab=studies&lang=fi

Opinnäyteaiheiden markkinointia tehostetaan tarkoitukseen käyttöönotetulla ja
notkeasti päivitettävällä Sway-alustalla, joka tavoittaa tutkielman tekoon valmistautuvat opiskelijat verkkokurssilla.
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Tampereen ammattikorkeakoulu, sosionomin tutkinto-ohjelma

Tampereen ammattikorkeakoulu, sosionomin tutkinto-ohjelma

APA: Toimintakaudella ei valmistunut yhtään varsinaista opinnäytettä Praksisympäristöön.

Tampere Praksikseen liittyviä opinnäytteitä valmisteilla - näiden suhteen osa vielä
epävarmoja eli valitsevatko aiheen!:
• Krista Arvola ja Leena Hautakangas: Toimeentulotuen kelasiirron vaikutuksista
Sarviksen sosiaalityöhön
• Sanna Cooke ja Sanna-Mari Majanen: Aikuissosiaalityön asiakkuuksien aloittamisen syyt
• Sari Sirén: asiakaskokemuksia Perhepiste Nopeasta
• Nella Metsämäki: Perhepiste Nopean tavoitettavuus
• Laura Kammonen & Nea Köykkä: omaohjaajuus sijaishuollossa
• Laura Tuomola: työntekijöiden jaksaminen sijaishuollossa

LAPA: Toimintakaudella valmistui 2 AMK-opinnäytettä, jotka liittyivät suoraan tai
välillisesti Praksis-ympäristöön.
Vähäinen opinnäytteiden valmistumismäärä liittynee suurelta osin siihen, ettei
syksyllä 2018 saatu kerättyä riittävästi Praksis-ympäristöön liittyviä aiheita.

LAPAn osalta TAMKin opparimarkkinat syyskuussa ja vuosikellon mukaisesti kerätyt
ja saadut aihelistat auttoivat opiskelijoita löytämään ja tarttumaan aiheisiin.

4 Täydentävä kehittämistoiminta
Toimintakertomus lukuvuodesta 2018-2019

Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2019-2020

Kaikkien Tampere Praksis -toimijoiden vuosikellot päivitettiin syksyllä 2018 ja vietiin Pikassoksen ylläpitämälle Tampere Praksis -nettisivulle. Praksiksen verkostotoimintaa toteutettiin vuosikellojen mukaisesti.

Tampere Praksiksen päivitetyt vuosikellot löytyvät tästä linkistä.

Tampereen yliopiston opiskelija Matleena Haukkala toteutti Tampere Praksis -arvioinnin osana sosiaalityön harjoitteluaan, jonka hän suoritti Pikassoksessa. Myös
harjoittelun ohjaajana toiminut Heli Niemi osallistui raportin koostamiseen. Arviointitietoa kerättiin kyselyllä, joka suunnattiin Praksis-toimintaan osallistuneille sosiaalialan työntekijöille, opiskelijoille, opettajille ja kehittäjille. Tulosten perusteella
Tampere Praksiksessa on onnistuttu kehittämään erityisen hyvin käytännön opetusta ja harjoitteluja. Toimintaa ei kuitenkaan tunneta riittävästi ja useilla toiminnan osa-alueilla on edelleen parantamisen varaa. Voit ladata tammikuussa 2019 julkaistun arviointiraportin tästä linkistä.

Työstetään Tutkimustoiminnan käsikirja valmiiksi ja julkaistaan Sway-linkki.
Tampere Praksis ja Tays Praksis järjestivät perjantaina 13.9.2019 yhteistyöpäivän,
jossa käsiteltiin pirkanmaalaisten yhteisöjen sekä sosiaalialan palvelujen,
opetuksen ja tutkimuksen kehittämistä pitkäjänteisenä yhteistyönä. Tilaisuudessa
esiteltiin nykyistä ja visioitiin tulevaa toimintaa inspiroivien puheenvuorojen
pohjalta. Praksista havainnollistavat materiaalit ovat tämän linkin takana.
Ohjausryhmä tarkastelee toimintakauden aikana Tampere Praksis -verkoston
sopimusta ja tekee siihen tarvittaessa muutoksia.
Pikassos kokoaa TAMK:ssa ja TaY:ssa valmistuneet sosiaalialaa koskevat
opinnäytteet vuodelta 2019 ja liittää ne osaksi aiempaa koostetta.
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Tampere Praksis teki posterin, josta painettiin kankaiset tuotokset kaikkien toimijoiden käyttöön. Voit ladata posterin tästä linkistä. Lisäksi verkoston tiedotuskanavana toimivaa Tampere Praksiksen nettisivua on päivitetty tarpeen mukaan.

Selkiytetään käytännön opetuksen paikkojen ja harjoittelupaikkojen määriä ja
täyttämiskäytäntöjä toimintavuoden aikana. Opiskelijoita on paljon ja suuri osa
heistä toivoo saavansa harjoittelupaikkansa Tampereelta.

Tampere Praksis työsti Tutkimustoiminnan käsikirjaa ja sai sen luonnosvaiheeseen keväällä 2019. Luonnosta käsiteltiin toukokuun OTU-kokouksessa, jossa päätettiin etsiä mahdollisimman helposti päivitettävää julkaisutapaa. Näin ollen työ jatkuu seuraavalla toimintakaudella.

Tampere Praksiksessa seurataan ja reagoidaan TKI&O-suunnitteluun:
Osallistutaan aktiivisesti Kehys-hyvinvointikeskuksen valmisteluun.
Tiivistetään yhteistyötä Tays Praksiksen kanssa.
Vahvistetaan Living lab -ajattelua.

Pikassoksessa on koottu TAMK:ssa ja TaY:ssa valmistuneet sosiaalialaa koskevat
opinnäytteet vuosilta 2014-2018 substanssikohtaisiin taulukoihin, jotta ne olisi
helppo löytää. Uusin kooste löytyy tästä linkistä.

Tampereella kehitettiin lapsiperheiden sosiaalityötä kaupungin sisäisenä
hankkeena. Lisätietoja tästä Tampere Praksis -toimintaan niveltyvästä hankkeesta
tästä linkistä. Lisäksi kehittämistoimintaa tehtiin monin tavoin osana Pippuri-hanketta ja Pirkanmaan lape-kokonaisuutta.

Aikuissosiaalityötä kehitettiin Tampereen kaupungilla useiden hankkeiden muodossa: TEKO-hanke, Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu, Nuorten Arki Haltuun -hanke, Asta, Asumisneuvonta, Osaamiskeskus-hanke
Lähes kaikki Tampere Praksis -toimijat osallistuivat toimintakaudella seuraaviin
kehittämis-, tutkimus ja selvitysprosesseihin:
TEKO-hanke -> hankkeesta julkaistuun kirjaan pääset tästä linkistä.
Kostiainen, Tuula; Popova Kirsi; Metteri, Anna; Leppänen, Matilda & Harju, Marjo
toim. (2019) ”Yhteisötyö kahdensuuntaisessa kotoutumisessa: yhteisö,
kohtaaminen ja osallisuus.” Tampereen yliopisto; Tampere.
Kehys-hanke -> nettisivut avautuvat tästä linkistä.
Pirkanmaan sote-loppuraportit -> koosteen löydät tästä linkistä.
LAPE Pippuri -hanke -> hankkeen materiaalit löydät tästä linkistä.
PRO SOS -hanke päättyi kesällä 2019. -> Löydät materiaalit tästä linkistä.
Pirkanmaan, Kanta-Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan esiselvitys sosiaalialan
TKI&O-toiminnasta -> Raportin löydät tästä linkistä.
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