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1. Johdanto 
 
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA on osa Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskusverkostoa. Se toteuttaa alueellaan sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta 
annetun lain (1230/2001) mukaisia tehtäviä. Toiminta-alue on pääkaupunkiseutu eli Espoo, 
Helsinki, Kauniainen ja Vantaa. 
 
Tehtävänä on turvata pääkaupunkiseudulla 

- sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen kehittäminen ja välittyminen 
- erityisosaamista vaativien erityispalvelujen ja asiantuntijapalvelujen kehittyminen ja 

välittyminen 
- sosiaalialan perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen 

yhteys 
- sosiaalialan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan toteutuminen 

 
Laissa mainittujen tehtävien mukaisesti SOCCA edistää sosiaalialan käytäntölähtöistä kehit-
tämistä, opetusta ja tutkimusta pääkaupunkiseudulla. SOCCAn toiminnan sisällöllisiä paino-
pistealueita vuonna 2006 olivat 
 

- Lasten ja nuorten hyvinvointi suurkaupunkiympäristössä 
- Aikuispalvelujen osaaminen pääkaupunkiseudulla 
- Arviointiosaaminen ja tutkimuksellinen ote käytännön työssä 
 

2. Osaamiskeskuksen toimintaympäristö 
 
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen alueeseen kuuluu neljä kuntaa: Helsin-
ki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Seudun asukasmäärä oli vuoden 2006 alussa hieman alle 
miljoona henkilöä. Alueen väestömäärä kasvaa koko ajan.   
 
Alueen asukkaista on ruotsinkielisiä noin 64 000 ja muunkielisiä noin 69 000. Maahanmuutta-
jien määrän kasvu Suomessa on ollut voimakkainta juuri pääkaupunkiseudulla, jossa asuu 
koko Suomen ulkomaalaisväestöstä yli puolet. Pääkaupunkiseudun väestön kasvaessa ja 
muuttuessa entistä monimuotoisemmaksi myös palvelujen tarve kasvaa ja palvelujen tulee 
olla entistä monipuolisempia, asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet huomioivia.  
 
Suurille kaupungeille ominaiset kehitystendenssit merkitsevät syrjäytymiskehityksen voimis-
tumista ja alueellisen segregaation uhkaa. Pääkaupunkiseudun muuhun maahan verrattuna 
korkeammat toimeentulotuen, lastensuojelun ja päihdehuollon asiakkaiden suhteelliset mää-
rät osoittavat tarvetta määrätietoisiin syrjäytymistä ehkäiseviin sekä sosiaalisia ongelmia vä-
hentäviin toimiin. 
 
Vanhusväestön osuus kasvaa voimakkaasti lähivuosina, vaikka suurin määrällinen kasvu 
ajoittuu vuosille 2020 - 2030.. Vanhusten absoluuttisen lukumäärän kasvu merkitsee tuntu-
vaa palvelutarpeiden kasvua ja tarvetta palvelurakenteen ja toimintakäytäntöjen uudistami-
seen. Haasteena on saumattoman palveluketjun rakentaminen avohuollon tukitoimista pitkä-
aikaiseen laitoshoitoon asti. Vanhuspolitiikan yleinen suunnanmuutos laitoshoidosta kotona 
asumisen suosimiseen on luonut lisääntyvää tarvetta erityisesti avohuollon palvelujen kehit-
tämiselle myös pääkaupunki-seudulla.   
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Suurimmalla osalla lapsista ja nuorista menee paremmin kuin koskaan. Toisaalta kuitenkin 
yhä useampi lapsista asuu perheissä, joiden toimeentulo jää köyhyysrajan alapuolelle. Las-
ten pahoinvointioireet ovat lisääntyneet. Jopa 20–30 % pääkaupunkiseudun lapsista on ar-
veltu kasvavan riskioloissa eli perheissä, joissa on päihdeongelmia tai väkivaltaa. Kuitenkin 
vain noin 5-6 % pääkaupunkiseudun lapsista on lastensuojelun avohuollon tukitoimien piiris-
sä. Lapsiperheiden vaikeudet heijastuvat erityisesti päivähoitopalveluihin, jotka ovat kaikille 
tarjottavaa peruspalvelua.  
 
Varhaiskasvatuksen haasteena pääkaupunkiseudulla on päivähoitopaikkojen määrän vas-
taaminen kysyntään, varhaiskasvatuksen arviointiosaaminen, avoimet varhaiskasvatuspalve-
lut sekä vuorohoito. Lisäksi maahanmuuttajaperheiden kasvava määrä vaatii keskittymistä 
maahanmuuttajalasten tarpeisiin ja päivähoidon monikulttuurisuuteen.  
 
Pääkaupunkiseutu kantaa maamme ainoana suurkaupunkialueena väestöosuuttaan suu-
remman osuuden tietyistä sosiaalista ongelmista kuten asunnottomista, pitkäaikaistyöttömis-
tä, syrjäytymisvaarassa olevista maahanmuuttajista ja päihdeongelmaisista nuorista. Myös 
huumausainerikollisuus on kasvussa, ja suomalainen huumeongelma on aiempaa vakavam-
pi. Pitkäaikaistyöttömyyden pysyessä korkealla ja muututtua osin rakenteelliseksi on panos-
tettava erilaisten aktivoivien ja kuntouttavien palvelumuotojen kehittämiseen. Asunnottomuu-
den määrän kasvua merkittävämpää on asunnottomien ongelmien monimutkaistuminen.  
 
Asunnottomat tarvitsevat nykyistä tehokkaampia ja yksilöllisempiä tukiasumisjärjestelmiä. 
Palvelujärjestelmän kyky vastata uusiin tuetun asumisen tarpeisiin on koetuksella. Suomen 
asunnottomista asuu alueella yli puolet (3960). Suurin osa heistä asuu Helsingissä 3095. 
Vaikeasti asutettavia on arvioitu olevan noin 1800. Tähän ryhmään kuuluvat ovat päihde- ja 
mielenterveysongelmaisia, kaksoisdiagnoosiasiakkaita, aktiivihuumeiden käyttäjiä sekä mo-
niongelmaisia, joilla ei ole kykyä/halua elämäntapojensa muuttamiseen. Uusi kasvava ryhmä 
ovat maahanmuuttajat.  
 

3. Sosiaalialan osaamiskeskustoiminta 
 pääkaupunkiseudulla 
 
SOCCA on osa Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskusverkostoa (ESO). Osaamiskes-
kustoimintaa pääkaupunkiseudulla toteuttavat yhteistyössä SOCCA ja Heikki Waris -
instituutti. SOCCAn perusrahoitus tulee valtiolta, kun taas Heikki Waris-instituutin toimintaa 
rahoittavat kaikki pääkaupunkiseudun kunnat. SOCCA toteuttaa laajasti osaamiskeskuslais-
sa asetettuja tavoitteita, kun taas Heikki Waris-instituutti keskittyy erityisesti sosiaalityön me-
netelmien kehittämiseen, käytäntötutkimukseen sekä käytännön ja opetuksen yhdistämiseen. 
Heikki Waris-instituutti rakentaa toimivaa ja pysyvää yhteistyötä kaupunkisosiaalityön tutki-
muksen, opetuksen ja käytännön välille.  
 
Pääkaupunkiseudun osaamiskeskustoiminnan yhteistyökumppaneita ovat pääkaupunkiseu-
dun kuntien lisäksi Helsingin yliopisto, pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulut, sosiaa-
lialan järjestöt sekä ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus Det finlandssvenska kompe-
tenscentret inom det sociala området.  
 
SOCCAn rooli yhteistyöverkostossa on erityisesti yhteistyörakenteiden ja vuorovaikutuksen 
käynnistäminen ja edistäminen sekä kehittämis- ja tutkimustyön tulosten siirtäminen käytän-
töön. Samoin on tärkeää perus- ja erityispalvelujen kehittäminen ja niissä tarvittavan tiedon, 
osaamisen ja asiantuntijuuden lisääminen. 
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4. SOCCAn perustoiminta 
 

4.1. Sisällölliset painopistealueet 2006 

 
 
 
SOCCAn uudet painopistealueet vuosille 2006–2007 vahvistettiin kesällä 2006. 
 
SOCCAn perustyössä sisällöllisten painopisteiden toteuttamisesta vastaa vakituinen henkilö-
kunta: johtaja, erikoistutkija ja sosiaalityön sekä varhaiskasvatuksen erityissuunnittelija. Kes-
keistä on edistää ja kehittää sosiaalialan asiantuntijoiden tavoitteellista verkostoitumista.  
 
Vakituinen henkilökunta vastaa myös painopisteitten mukaisten kehittämishankkeiden suun-
nittelu-, käynnistys- ja ohjaamistyöstä.  
 
Lasten ja nuorten hyvinvointi 

- Seudullinen vahvistaminen monikulttuurisessa varhaiskasvatuksessa, Monika-hanke 
- Lastensuojelun kehittämisyksikkö -hanke.  

 
1. Lasten ja nuorten hyvinvointi suurkaupunkiympäristössä 

2. Aikuispalvelujen osaaminen pääkaupunkiseudulla 
3. Arviointiosaaminen ja tutkimuksellinen ote käytännön työssä 

KAUPUNKI- 
YHTEISÖLLISYYS 

JA 
KUMPPANUUS 

 
 

• syrjäytymisen,  
huono-osaisuuden 

 ja polarisaation 
ehkäisy 

 
• asiakaskumppanuuden 

ja osallisuuden  
edistäminen 

SOSIAALIALAN  
AMMATILLISUUDEN  

VAHVISTAMINEN 
 
 
 

• laaja-alaisen 
ammatillisuuden ja 

yhteistyön edistäminen 
 

• käytäntölähtöisen,  
tutkivan, kehittävän 

ja arvioivan työotteen 
edistäminen 

TULEVAISUUDEN 
VISIOINTI 

 
 

• holistisen  
hyvinvointitiedon 

kokoaminen 
 

• kehittämistarpeiden 
 ennakointi 

 
• yhteiskunnallisen 

kehityksen 
seuraaminen 
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Aikuispalvelujen osaaminen pääkaupunkiseudulla 

- Asunnottomien palvelujen kehittämishanke 
- Gerontologisen sosiaalityön kehittämishanke 
- Päihdehuollon kehittämishanke 
- Seudullinen monikulttuurinen tietopalvelukeskus Selma 

 
Arviointiosaamisesta ja tutkimuksellisesta otteesta lisää luvussa 4.5. 
 

4.2. Kansainvälinen yhteistyö 

Osallistuminen seminaareihin 
 
Alkuvuodesta osallistuttiin Forsa 2006 Pohjoismaiset sosiaalityön tutkimuksen päivien toteut-
tamiseen. Päivien teemana oli Sosiaalityön muuttuva tietoympäristö - tiedontuotannon kehi-
tysjännitteitä ja uusia lähestymistapoja.  
 
Hanna Heinonen osallistui European Social Services Conferenceen Wienissä, jossa aiheena 
olivat nuoret ja ikääntyvät muuttuvassa Euroopassa. Seminaari keskittyi väestörakenteen 
muuttumisesta syntyviin haasteisiin Euroopan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille. Semi-
naarissa mm. etsittiin keinoja ikääntyvän ja vähenevän työvoiman sekä toimintatapojen muu-
toksen mukanaan tuomiin haasteisiin ja kuultiin eurooppalaisista toimintakäytännöistä.  
 
Sosiaalityön maailmankonferenssi järjestettiin Münchenissä elokuussa 2006. Teemana oli ”A 
world out of balance – Working for a new social equilibrium. Samalla juhlistettiin myös sosi-
aalityön puolivuosisatajuhlaa: kansainvälinen sosiaalityöntekijöiden liitto (IFSW) täytti 50 
vuotta. SOCCAsta matkalla olivat johtaja Kirsi Nousiainen ja erikoistutkija Ullamaija Seppälä. 
Erityisesti konferenssissa nousivat esiin sosiaalityön eettiset kysymykset. 
 
Varhaiskasvatuksen erityissuunnittelija Tuija Portell osallistui marraskuussa 2006 kansainvä-
liseen varhaiskasvatuksen seminaariin, jonka järjesti Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta. 
 
SOCCAn johtaja tutustui Social Care Institute for Excellence’iin (SCIE) Lontoossa. 
 

Tutustumiskäynnit SOCCAssa 
 
SOCCAan tutustuivat mm. sosiaalihuollon hallinnon ja yliopiston edustajia Kaliningradista, eri 
maiden sosiaalityöntekijöitä Council of International Federation (CIF) vaihto-ohjelmasta ja 
yksittäisiä opiskelijoita. Belgiasta ja Ranskasta.  
 

4.3. Valtakunnallinen yhteistyö 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Stakes toimivat tiiviisti sosiaalialan osaamiskeskus-
ten substanssityöryhmien yhteistyötahoina. STM osallistui varhaiskasvatuksen ja lastensuo-
jelun valtakunnallisten sosiaalialan osaamiskeskusverkostojen toiminnan koordinointiin ja 
osaamiskeskusten päihdetyön asiantuntijoiden verkostotyöhön. SOCCAn johtaja oli jäsenenä 
Stakesin pääkaupunkiseudun aluefoorumissa 
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SOCCAn työntekijät osallistuivat valtakunnallisiin substanssiasiantuntijoiden työryhmiin sekä 
päihdehuollossa, vanhuspalveluissa että lastensuojelussa.  
 
Lastensuojelussa SOCCAn edustaja toimi Stakesin Tieto2005 lastensuojelun tilastoinnin 
kehittämishankkeen ohjausryhmän jäsenenä. 
 
SOCCA oli edustajana erilaisissa varhaiskasvatuksen valtakunnallisissa työryhmissä ja ver-
kostoissa. Vuoden aikana suunniteltiin yhdessä Stakesin ja joidenkin muiden sosiaalialan 
osaamiskeskusten varhaiskasvatushenkilöstön kanssa varhainen tuki peruspalveluissa ja 
Päivähoidon konsultointi -hankkeita. Lisäksi yhteistyötä tehtiin mm. Merikosken kuntoutus- ja 
tutkimuslaitoksen perhepäivähoitohankkeen tiimoilta.   

Sosiaalialan kehittämishanke  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoiman Sosiaalialan kehittämishankkeen alueellisen 
johtoryhmän aluejaostona toimi SOCCAn johtoryhmä. 
 
SOCCA kokosi alueeltaan tiedot vuoden 2006 Etelä-Suomen yhteiseen sosiaalialan kehittä-
mishankkeen toimintaohjelmaan.  Pääkaupunkiseudun toimintaohjelmaan kirjattiin alueen 
sosiaalialan kehittämistarpeita sekä koottiin kuntien itsenäisesti tai seudullisena yhteistyönä 
suunnittelemia kehittämishankkeita.  
 
Valtionavustusta haettiin vuoden 2006 yhteistyön jatkoksi seuraaville seudullisille kehittämis-
hankkeille:  
- Asunnottomien palvelujen kehittämishanke 
- Gerontologisen sosiaalityön kehittämishanke 
- MONIKU -kehittämisyksikkötyön syventäminen (Pääkaupunkiseudun SKY 2010 – hanke) 
- Varhaiskasvatuksen käytännön opetuksen ja harjoittelun kehittäminen sosiaalialan 

osaamiskeskusten SOCCAn ja Pikassos Oy:n alueilla 2007 
 
SOCCAn henkilökunta osallistui Sosiaalialan kehittämishankkeen osahankkeiden työskente-
lyyn. Erityissuunnittelija Hanna Heinonen on lastensuojelun kehittämishankkeen koordinaa-
tiotyöryhmän jäsen sekä osallistuu lastensuojelun kehittämishankkeen alatyöryhmien työs-
kentelyyn. 

Osaamiskeskusyhteistyö 
 
Osaamiskeskusjohtajat muodostavat yhdessä työvaliokunnan, joka valmistelee asiat neuvot-
telukunnalle. Työvaliokuntatoiminnan lisäksi osaamiskeskusjohtajat tapaavat säännöllisesti 
mm. sosiaali- ja terveysministeriön, Sisäasiainministeriön, Kuntaliiton, Stakesin ja järjestöjen 
edustajia.  
 
SOCCAn henkilökunta osallistui valtakunnallisille sosiaalialan osaamiskeskuspäiville Taipal-
saarella elokuussa. Osaamiskeskusyhteistyö on toteutunut paljolti edellä kuvatuissa sub-
stanssityöryhmissä ja mm. osaamiskeskusten työntekijöiden osallistumisena seminaarien 
järjestämiseen. 
 
SOCCAn sosiaalityön suunnittelija toimi myös lastensuojelun osaamiskeskusverkoston sih-
teerinä vastaten verkoston Stakesin Sosiaaliportissa olevien ekstranet-sivustojen toimivuu-
desta ja päivityksestä. 
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Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ESO 
 
ESO johtajat ovat tavanneet säännöllisesti toisiaan ja he tapasivat myös Eteläsuomen lää-
ninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston sekä Uudenmaanliiton edustajia. Kansallisen terve-
yshankkeen ja Sosiaalialan kehittämishankkeen edustajien yhteistyökokous järjestettiin yh-
teistyössä ESO:n kanssa 
 
Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskusväki tapasi Porvoossa maaliskuussa 2006. Esoin 
alueen suunnittelijat ovat tavanneet säännöllisesti vuoden aikana. 

Yhteistyö järjestöjen kanssa 
 
SOCCA kutsui alkuvuodesta Etelä-Suomen läänin alueen järjestöjen aluesihteerit yhteistyö-
tapaamiseen SOCCAan. Lisäksi sama järjestöjen aluesihteeriverkosto tapasi syksyllä koko 
ESOn henkilöstön. 
 
Yhteistyössä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton kanssa käynnistettiin järjestöjen ja kun-
nan viranhaltijoiden yhteisten koulutusiltapäivien suunnittelu. Koulutusiltapäivien sarja aloitet-
tiin syyskuussa seminaarilla, jonka teemana oli yhteistyötä yli esteiden -vammaispalvelun 
ammattilaiset asiakkaan arjessa. Tilaisuuteen osallistui yli 70 vammaispalvelujen asiantunti-
jaa.  
 
Hanna Heinonen on kutsuttu organisoimaan alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittä-
mistoimikuntaan. 
 

4.4. Alueellinen yhteistyö 

Kunnat 
 
SOCCAn toiminnan ydin on tiiviissä ja monella tasolla toteutuvassa yhteistyössä alueen kun-
ta-asiantuntijoiden kanssa. SOCCAn johtaja esitteli SOCCAa kuntien sosiaali- ja terveysjoh-
dolle ja kartoitti yhteistyömahdollisuuksia sekä konkreettisia yhteistyömuotoja sosiaalialan 
kehittämis-, tutkimus- ja koulutusasioissa. 
 
SOCCAn johtaja toimi puheenjohtajana Helsingin sosiaaliviraston Elinolo-työryhmässä ja oli 
jäsenenä Heikki Waris -instituutin johtotiimissä ja johtoryhmässä. Lisäksi Pääkaupunkiseu-
dun sosiaalialan täydennyskoulutusryhmä oli SOCCAn vastuulla. 
 
Kuntien suunnittelu- ja kehittämistyöstä vastaavien asiantuntijoiden kanssa suunniteltiin ke-
hittämisen kohdentamista sekä uusia hankkeita ja vastaavasti ohjattiin käynnissä olevaa ke-
hittämistyötä. 
 
Keskeinen kuntayhteistyö muoto olivat asiakastyötä tekevien asiantuntijoiden kanssa järjes-
tettävät verkostotapaamiset. Tapaamisissa suunniteltiin ja määriteltiin tavoitteita sekä kartoi-
tettiin nykytilaa. Sosiaalityön verkostotapaamisia järjestivät sekä SOCCAn perushenkilökunta 
että SOCCAn kehittämishankkeiden työntekijät. SOCCA on osallistunut myös kuntien omien 
sosiaalityöntekijöiden kehittäjäverkostojen ohjaamiseen ja toiminnan suunnitteluun, esimer-
kiksi Vantaalla käynnistetyn lastensuojelun kehittäjä-sosiaalityöntekijöiden verkosto. 
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Varhaiskasvatuksen verkostotyön voi jakaa rakenneverkostoihin (päivähoidon johtajien ta-
paamiset, koulutusverkosto ja oppilaitosverkosto) ja varhaiskasvatuksen sisällöllisiin verkos-
toihin (esiopetus, perhepäivähoito, arviointi, avoimet varhaiskasvatuspalvelut, monikulttuuri-
suus). Verkostot kokoontuivat 2-6 kertaa vuoden aikana ja tavoitteena oli vaihtaa seudullista 
tietoa ja osaamista sekä nostaa esiin kehittämishankkeiden teemoja. 
 
Seudullinen monikulttuurinen tietopalvelukeskus Selma oli osa Helsingin kaupungin kaupun-
kiohjelmaa.  

Lääninhallitus 
 
SOCCA tapasi Etelä-Suomen lääninhallituksen kahdesti keskustellen yhteistyöstä ja sen 
suunnittelusta. Koko Etelä-Suomen osaamiskeskus-alueen (ESO) henkilöstön ja lääninhalli-
tuksen kanssa tavattiin kesäkuussa Lahdessa ja SOCCAn edustajat osallistuivat Etelä-
Suomen lääninhallituksen Pietarin alueen lastensuojeluhankkeen yhteistyötapaamiseen.   
 

Oppilaitosyhteistyö 
 
SOCCA tekee laajasti yhteistyötä niin yliopistojen kuin ammattikorkeakoulujenkin kanssa. 
Sen johtoryhmässä sekä hankkeiden ohjausryhmissä on jäsenenä sekä yliopiston että am-
mattikorkeakoulujen edustajia. 
 
Yhteistyö Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen kanssa on ollut monipuolista ja 
sitä on kehitetty säännöllisillä tapaamisilla. Pro gradu -töille on annettu aiheita ja opiskelijat 
ovat olleet harjoittelijoina hankkeissa ja perustyössä. SOCCAn työntekijät ovat ohjanneet 
kandi- ja pro gradu  -tutkimuksia,  erikoistumiskoulutuksen lisensiaatintöitä ja väitöskirjoja. 
On toimittu myös eritasoisten töiden tarkastajina ja jopa vastaväittäjänä.  
 
Opetukseen on tuotu käytäntötutkimuksen ja kehittämistyön näkökulmaa. Käytännön opetta-
ja sosiaalityön kehittäjänä –koulutus järjestettiin yhdessä Helsingin yliopiston yhteiskuntapoli-
tiikan laitoksen ja Heikki Waris -instituutin kanssa. Tässä täydennyskoulutuksessa (15 op) 
opiskelee 17 pääkaupunkiseudun kuntien sosiaalityöntekijää, jotka samanaikaisesti toimivat 
yhteiskuntapolitiikan laitoksen sosiaalityön opiskelijoiden käytännön harjoittelun opettajina. 
Koulutuksen lisäksi luennoitiin menetelmäopetuksesta ja järjestetty tutkimuksenteon kurssi.  
 
Pääasiallisin yhteistyökumppani on Helsingin yliopisto, mutta jonkun verran yhteistyötä on 
ollut myös Tampereen ja Kuopion yliopistojen kanssa. Erityisesti Helsingin yliopiston täyden-
nyskoulutuskeskus Palmenian kanssa on tavattu säännöllisesti. 
 
Ammattikorkeakouluista Diakin kanssa on järjestetty koulutusta, opiskelijat ovat osallistuneet 
hankkeiden aineistonkeruuseen ja olleet harjoittelijoina hankkeissa. Espoon Laurea-
ammattikorkeakoulussa on vuoden aikana pidetty luentoja lastensuojelun ajankohtaisista 
kysymyksistä.  
 
SOCCAn varhaiskasvatustyön yhtenä verkostona on oppilaitosten (yliopisto, ammattikorkea-
koulut) muodostama verkosto. Suunnitteilla on myös verkoston kokoaminen toisen asteen 
oppilaitosten kanssa. Varhaiskasvatuksen erityissuunnittelija on osallistunut myös ammatti-
korkeakoulu Stadian ”Erilaiset osaajat lastentarhanopettajina – lastentarhanopettajan amma-
tilliset prosessit” -hankkeen ohjausryhmän työskentelyyn.   
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4.5. Tutkimus 
 
Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta määrittää SOCCAn tehtäväksi mm. turvata so-
siaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen kehittyminen ja välittyminen, sosiaalialan opetuksen 
ja täydennyskoulutuksen sekä käytännön työn monipuolinen yhteys ja sosiaalialan tutkimus-, 
kokeilu- ja kehittämistoiminnan toteuttaminen. 
  
Tutkimus on yksi SOCCAn painopistealueista, koska tutkimus on olennainen kehittämistyön 
lähtökohta ja väline. Vuonna 2006 perusrahoituksella on palkattu erikoistutkija kehittämään ja 
koordinoimaan SOCCAn tutkimuksia. Hankkeissa on projektitutkijoita ja tutkijasosiaalityönte-
kijöitä kaikkiaan neljä.  
 
Erikoistutkija ohjaa hankkeissa tehtävää tutkimusta ja pyrkii parantamaan tutkimusten tasoa. 
Tutkijoiden yhteistoimintaa on tiivistetty ja tarjottu näin tukea tutkimustyöhön. Säännöllisissä 
tapaamisissa erikoistutkijan johdolla kommentoidaan ja keskustellaan työn alla olevista tut-
kimuksista. Oman tutkijaseminaarin lisäksi kaikki tutkijat ovat osallistuneet yhdessä Heikki 
Waris -instituutin kanssa järjestettävään Tutki ja kirjoita -seminaariin, jossa alustusten pohjal-
ta ja yhdessä keskustellen kehitetään tutkimuksen teon taitoja ja pohditaan tehdyn Käytäntö-
tutkimuksen erityispiirteitä.  
 
SOCCAn tutkimuksellisen profiilin vahvistamiseksi on laadittu tutkimusohjelma seuraavaksi 
viideksi vuodeksi. Ohjelma hahmottaa, mitä osaamiskeskus tutkimus on, hakee tutkimustoi-
minnan reunaehtoja ja määrittää tutkimusten painotuksia. 
  
SOCCAn tärkeä tehtävä on varmistaa, että sosiaalialalla työtä tekevät saisivat tutkimustietoa 
tukemaan käytännön työtä. Kuluneen vuoden aikana on pohdittu uusia tapoja tämän toteut-
tamiseen. Yhteistyössä Stakesin kanssa on kehitteillä Sosiaaliportin verkkosivuille Tutkimus 
tutuksi -sivusto. Tulevalle sivustolle on kerätty esittelyjä kirjoista, artikkeleista ja opinnäyte-
töistä, joiden voisi ajatella hyödyntävän sosiaalialan työntekijöitä käytännön työssään. Aja-
tuksena on kehittää sivustoa niin, että sieltä löytyisi myös muuta tutkimukseen liittyvää ja 
käytännön työssä hyödynnettävää materiaalia. 
 
Syksyllä 2006 laadittiin ESO-yhteistyönä kirjallisuuskatsaus lasten hyvinvointiin liittyvästä 
tutkimuksesta ja haettiin tutkimuksellisia aukkoja, joihin olisi syytä paneutua jatkossa. Tarkoi-
tuksena onkin jatkaa yhteisen tutkimusprojektin suunnittelua. Syksyllä aloitettiin yhteistyössä 
Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen kanssa lasten ja nuorten hyvinvoinnin tu-
levaisuuteen liittyvä tutkimus. Tarkoituksena on etsiä lehtikirjoittelusta ”heikkoja signaaleja” 
siitä, mihin hyvinvoinnin/pahoinvoinnin tulevaisuus on menossa. 
 
Niin ikään SOCCAssa ollaan käynnistämässä esitutkimusta lasten osallisuudesta. Ensim-
mäisessä vaiheessa tehdään kysely päiväkoteihin, jossa kartoitetaan lapsen osallisuuden 
nykytilaa ja mahdollisuuksia. 
 
Hankkeissa tehdystä tutkimustoiminnasta kerrotaan tarkemmin niiden yhteydessä. 
 

4.6. Asiantuntijaluennot 
 
SOCCAn perushenkilöstö luennoi runsaasti erilaisissa tilaisuuksissa ja koulutuksissa. Tee-
moina olivat mm. sosiaalityön menetelmät, osaamiskeskustyö, kehittämisyksikkötoiminta ja 
kehittämishankkeiden hakeminen sekä rahoitus. Lisäksi hankehenkilöstö luennoi omasta 
erityisalastaan, tästä tarkemmin luvussa 4.   
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4.7. Koulutus 
 
SOCCA järjesti  Käytännön opettaja -koulutusta yhteistyössä Heikki Waris -instituutin kanssa 
ja tutkimuksen teon koulutusta, näistä tarkemmin oppilaitosyhteistyön yhteydessä luvussa 
4.4.  
 
Myös osaan hankkeita kuului oman erikoisalan koulutusta, näistä tarkemmin luvussa 5. 
 

4.8. Viestintä ja julkaisut 
 
SOCCAn viestintäsuunnitelma valmistui vuonna 2006. Suunnitelmassa linjataan viestinnän 
tavoitteita, yhteistyötahoja ja keinoja. Suunnitelman konkretisoimista jatkettiin syksyllä 2006. 
 
SOCCAn toiminnasta kertovia artikkeleita on ilmestynyt vuoden aikana mm. seuraavissa 
lehdissä: Helsingin Uutiset, Uutislehti 100, Turun Sanomat ja Helsingin kaupungin sosiaalivi-
raston henkilöstölehti Uusossa. Hankkeita käsittelevistä artikkeleista tarkemmin luvussa 5. 
 
SOCCAn verkkosivut ja hankkeiden omat verkkosivut olivat tärkeä viestintäkanava. Lisäksi 
SOCCAn toiminnasta on tiedotettu pääkaupunkiseudun kuntien Intraneteissa ja sähköisissä 
uutiskirjeissä.  

Julkaisut 
 
SOCCAn ja Heikki Waris –instituutin yhteisessä julkaisusarjassa julkaistiin vuonna 2006 seu-
raavat julkaisut: 
 

1. Varhaiskasvatustoiminta sosiaalialan osaamiskeskuksissa. 5/2006 
Kirsi Alila ja Sanna Ojala 

 
2. Tuhat ja yksi kieltä pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa. 6/2006 

Niina Remsu   
 

3. Huostaanottojen kriteerit pääkaupunkiseudulla. 7/2006 
Annina Myllärniemi 

 
4. Sosiaalityötä lapsen kanssa. 8/2006 

Kokemuksia lapsikeskeisen tilannearvion kehittämisestä  
Sari-Anne Ervast ja Hanna Tulensalo 

 
5. Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa. 9/2006 

Eeva Liukko  
 

6. Taipuuko sosiaalipolitiikka urbaaniin elämään? 10/2006  
Kooste seminaarin puheenvuoroista 
Heidi Hållman ja Erja Saurama (toim)  

 
Lisäksi julkaisusarjan ulkopuolella on julkaistu mm. hankkeiden loppu- ja väliraportteja ja sel-
vityksiä.
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5. Kehittämishankkeet 
 

5.1. Pääkaupunkiseudun asunnottomien palvelujen kehittä-
misyksikkö -hanke 2005 - 2007 

 
Tavoitteeet 
Hankkeen tavoitteena on käynnistää ja vakiinnuttaa seudullinen, verkostomainen kehittä-
misyksikkötoiminta vastaamaan asunnottomien palvelujen kehittämisestä, tutkimuksesta ja 
koulutuksesta pääkaupunkiseudulla. Lisäksi tavoitteena on käynnistää seudullinen asunnot-
tomien palvelujen laadunvalvonta ja luoda verkkopohjainen ohjaus- ja neuvontapalvelu. 
 
Toiminta ja yhteistyökumppanit 
Hankkeen aikana on perustettu Espooseen ja Vantaalle omat kehittämisryhmänsä ja Helsin-
kiin neljä kehittämisryhmää. Ryhmät ovat määrittäneet kehittämistarpeidensa pohjalta tavoit-
teet sekä keinot ja toimenpiteet, joilla tavoitteisiin pyritään. Ryhmille on tarjottu mahdollisuus 
palkata tutor kehittämistyön tueksi. Kauniainen osallistuu hankkeeseen yhdyshenkilön kautta, 
koska siellä ei ole varsinaista asunnottomien palveluista vastaavaa yksikköä. 
 
Hankkeen aikana järjestettävä koulutus nivoutuu tiiviiksi osaksi kehittämisryhmien työtä ja 
ryhmät rakentavat itse omat koulutuspakettinsa. Tammi-helmikuussa 2007 toteutetaan myös 
seudullinen ryhmänohjaajakoulutus yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa. Tou-
kokuussa 2006 järjestettiin kehittämistyössä mukana oleville tahoille hankkeen aloitussemi-
naari, johon osallistui noin 80 henkilöä. YK:n julistamana kansainvälisenä köyhyyden ja syr-
jäytymisen vastaisena päivänä 17.10.2006 järjestettiin pääkaupunkiseudun asunnottomuus-
seminaari, johon osallistui noin 220 henkilöä. 
 
Asuntoloiden ja ensisuojien laatusuosituksien valmistelu aloitettiin 2006 alussa Stakesin 
koordinoimana. Laatusuositusten ensimmäinen versio valmistuu vuoden 2007 alkupuolella. 
Hankkeen aikana on tehty yhteistyötä Ammattikorkeakoulujen (Stadia, Laurea, Diak) kanssa 
mm. opinnäytetöiden, seminaarien ja luentojen muodossa. Lisäksi sosionomiopiskelijat ovat 
keränneet materiaalia hankkeen selvityksiä varten. Yhteistyötä on laajennettu myös järjestö-
toimijoihin (esim. Helsingin Diakonissalaitos, Suoja-Pirtti Ry, Kovaosaistenystävät Ry). 
 
Hallinnollista seudullista yhteystyötä vahvistaa asunnottomuusverkosto, jossa on kuntien 
(asuntotoimi ja sosiaalitoimi) lisäksi edustajat RAY:stä, ympäristöministeriöstä ja STM:stä. 
Verkoston tehtävänä on selvittää mm. asunnottomien palvelujen seudullisen yhteiskäytön 
sekä yhteisen kilpailutuksen ja hankinnan mahdollisuuksia. Asunnottomuusverkostolla ja 
hankkeella on yhteys Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveysjohdon SOSTER-ryhmään. 
 
Selvitykset ja viestintä 
Hankkeen aikana selvitetään asunnottomien nykyiset palvelut ja asunnottomien muuttuvat 
palvelutarpeet. Asunnottomien nykyisistä palveluista valmistuu selvitys, joka julkaistaan ver-
kossa tammikuussa 2007. Asunnottomien muuttuvat palvelutarpeet -selvitys valmistuu tou-
kokuussa 2007. 
 
Hankkeen verkkosivut on julkaistu toukokuussa 2006 osoitteessa 
www.socca.fi/asunnottomuus. Sivuille on pyritty kokoamaan jonkin verran myös asunnotto-
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muustietoa, asunnottomuuteen liittyviä uusimpia raportteja, muita hankkeita ja aikaisemmin 
julkaisemattomia tekstejä kuten opinnäytetöitä. 
 
Pääkaupunkiseudun asunnottomien palvelut on koottu verkkosivuille työntekijöiden ja asun-
nottomien työ- ja apuvälineeksi. Palvelusivut julkaistiin asunnottomuusseminaarissa 
17.10.2006 osoitteessa www.socca.fi/asunnottomienpalvelut. Palvelusivuja päivitetään jatku-
vasti ja niiden arviointi toteutetaan keväällä 2007. 
 
Hankkeen tiedote on julkaistu pääkaupunkiseudun kaupunkien henkilöstölehdissä. Lisäksi 
hankkeesta ja palvelusivuista on jaettu esitteitä eri tilaisuuksissa. Asunnottomuusseminaaris-
ta ja palvelusivuista on julkaistu lehtiartikkeleita ainakin seuraavissa lehdissä: Viesti 5/2006, 
Uutislehti 100 18.10.2006, Turun Sanomat 18.10.2006 ja Helsingin Uutiset 20.10.2006. 
Hankkeeseen on myös viitattu useissa lehtiartikkeleissa (mm. Helsingin Sanomat 21.12.2005 
ja 31.12.2005) ja projektipäällikkö on esiintynyt Yle tv1:n valtakunnallisissa uutisissa 
18.8.2006. 
 
Kansainvälinen toiminta 
Hankehenkilöstö tutustui Tallinnan asunnottomien asumispalveluyksikköön ja osallistui Tal-
linnan ensimmäiseen kodittomien yö- tapahtumaan 20.9.2006, josta hankkeen sivuille laadit-
tiin matkaraportti. Tallinnan sosiaalityön keskuksesta vastavierailulle Helsingin asunnottomi-
en yöhön ja asunnottomuusseminaariin 17.10.2006 saapui seitsemän henkilöä. 
 
Hankkeen jatkosuunnitelmat 
Hankkeen ohjausryhmä on päättänyt hakea jatkorahoitusta asunnottomien palvelujen kehit-
tämisyksikkötoiminnalle vuosille 2007 - 2009. Kehittämisyksikön organisointiin ja toimintaan 
liittyvään arviointiin ja jatkotoiminnan suunnitteluun on tilattu hankkeen ja ympäristöministeri-
ön yhteisrahoituksella selvitys Sosiaalikehitys Oy:stä. Suunnitelma jatkotoiminnasta valmis-
tuu 2007 tammikuun loppuun mennessä. 
 
Henkilöstö 
Hankehenkilöstönä toimii projektipäällikkö Sanna Sunikka 17.10.2005 alkaen ja tutkijasosiaa-
lityöntekijä Hannele Tainio 2.1.2006 alkaen. 
 

5.2. GERO- gerontologisen sosiaalityön kehittämishanke 
2005 - 2007 

 
Tavoitteet 
Gero-hankkeessa kehitetään pääkaupunkiseudun vanhussosiaalityön ja lähityön ammatillista 
identiteettiä, ammattikäytäntöjä sekä asemaa vanhustyön osana. Gerontologisen sosiaali-
työn tavoitteena on tukea vanhuksien kotona pärjäämistä, heidän toimintakykyään, osalli-
suuttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen etsitään van-
husasiakkaan tarpeisiin räätälöity tuki tai palvelu. 
 
Toiminta 
Pääkaupunkiseudun kuntien vanhussosiaalityön ja lähityön tekijät ovat itse kehittäneet työ-
tään alueellisissa sekä teemakohtaisissa kehittämisryhmissä (11 ryhmää). Heidän työtään on 
tuettu työseminaarein (4), täydennyskoulutuksin (3), menetelmäkurssein (4) sekä toteutettu 
Helsingin yliopiston kanssa yhteinen opintopiiri (4 kertaa). Café GERO:ssa esiteltiin neljänä 
aamuna uusimpia alan gradutöitä. Hankkeen yhdeksän tutoria jatkoivat koko vuoden työs-
kentelyä ryhmänsä kanssa. 
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Hanketyöntekijät ovat luennoineet ja esitelleet Gero-hanketta lukuisissa tilaisuuksissa sekä 
alan ammattilaisille (11) että ikäihmisille (5) ja päättäjille (7). 
 
Hankkeen ohjausryhmä kokoontui neljä kertaa vuoden aikana. Helsingin ja Espoon ohjaus-
ryhmät kokoontuivat viisi kertaa, Vantaan ohjausryhmä kaksi kertaa sekä lisäksi kokopäiväi-
seen seminaariin. Kauniaisten ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa ja päätti työnsä 
30.6.2006 saavutettuaan tavoitteensa. 
 
Julkaisut ja raportit 
Vuoden 2006 alussa ilmestyi Marjaana Seppäsen kirjoittama oppikirja Gerontologinen sosi-
aalityö – katsaus lähtökohtiin, nykytilaan ja tulevaisuuteen. Kirja kuuluu Helsingin yliopiston 
Palmenia-sarjaan ja Gero-hanke kustansi sen projektiin osallistujille. Hanna-Liisa Liikanen 
kirjoitti artikkelin Gerontologisen sosiaalityön menetelmistä, joka julkaistaan Sosiaalityön tut-
kimuksen aikakauskirjassa Vanhuus ja sosiaalityö helmikuussa 2007. Hän on kirjoittanut alan 
ammattikirjallisuuden esittelyjä ja arvosteluja Gerontologia-lehteen. 
 
Gero-hankkeen 2. väliraportti valmistui 20.12.2006. Se sisältää Helsingin kehittämisryhmien 
toimintakatsauksen (Susanna Kaisla), yhteenvedon Espoon, Vantaan ja Kauniaisten ryhmien 
työskentelystä (Liisa Viljaranta) sekä hankkeen ja ryhmien työn arvioinnin (Liisa Viljaranta). 
Raportti kattaa toiminnan vuodesta 2005 kevääseen 2006. 
 
Kansainvälinen toiminta 
Liisa Viljaranta osallistui Forsa, Nordic Gerontological Social Work -seminaariin Jyväskyläs-
sä. Hän sekä Susanna Kaisla osallistuivat Gerontological Social Work -tutustumismatkaan, 
joka suuntautui Englantiin, Manchesterin seudulle. Hanna-Liisa Liikanen osallistui Evidence-
based Social Work -seminaariin Helsingissä. 
 
Henkilöstö 
Gero-hankkeessa työskenteli vuoden 2006 ajan projektipäällikkö Hanna-Liisa Liikanen, pro-
jektisuunnittelija Susanna Kaisla ja projektitutkija Liisa Viljaranta 6. helmikuuta 2006 alkaen. 
Sosiaalityön opiskelija Johanna Koli toimi hankkeessa harjoittelijana 1.5 –31.07.2006.  
 

5.3. Lastensuojelun avohuollon kehittämisyksikkö 2006-2008 
 
Tavoitteet 
Tavoitteena on luoda toimijalähtöinen, pysyvä ja dynaaminen kehittämisyksikkörakenne pää-
kaupunkiseudun lastensuojelun avohuollon kehittämisen tueksi. Lastensuojelun avohuollon 
kehittämisyksikköön kootaan alueella tehty lastensuojelun avohuollon kehittämistyö sekä 
etsitään keinoja, joiden avulla kehittämistyötä voidaan juurruttaa osaksi lastensuojelun avo-
huollon toimintakäytäntöjä. Kehittämisyksikkötoiminnassa on keskeistä tuoda esiin lap-
sinäkökulmaa ja lisätä lapsen osallisuutta lastensuojelun asiakasprosessissa. Tavoitteena on 
myös vahvistaa ja lisätä lastensuojelun perus- ja erityisosaamista. 
 
Toiminta 
Vuoden 2006 aikana hankkeessa tehtiin esiselvityksiä sekä tarkennettiin hankkeen toiminta-
suunnitelmaa tavoitteiden, tehtävien ja lähtökohtien osalta. Keskeisin vuonna 2006 toteutettu 
selvitys tilattiin Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenialta. Selvitys koski 
pääkaupunkiseudulla tehtyä lastensuojelun kehittämistyötä. Kehittämisyksikkötoiminta käyn-
nistyy vuoden 2007 alussa. 
 
Kuntien pilottitoimistojen valittiin Helsingissä ja Espoossa. Vantaalle luotiin oma kehittä-
misyksikkötoimintaa tukeva rakenne. 
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Sidosryhmät 
Hankkeen toimintasuunnitelma konkretisoinnista on vastannut asiantuntijatyöryhmä, johon 
ovat kuuluneet kehittämispäällikkö Eija Bergman (Helsinki), perhekeskuspäällikkö Sisko 
Lounatvuori (Helsinki), Satu Siikander (Vantaa), Jaana Vilpas (Vantaa) ja Chris Sjöholm (Es-
poo). Työryhmän sihteerinä toimi Krista Lyyra. 
 

5.4. Sosiaalinen vahvistaminen monikulttuurisessa varhais-
kasvatuksessa, Moniku-hanke 2005-2007 

 
Tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja sosiaalinen 
vahvistaminen erityisesti suomi toisena kielenä –opettamista systematisoimalla. Lisäksi tue-
taan lapsen omaa äidinkieltä ja kulttuuria.  Päivähoidon henkilöstön ja monikulttuuristen van-
hempien välistä kasvatuskumppanuutta kehitetään vertaisoppimisella ja lisäämällä varhais-
kasvatuksen monikulttuurista tietoisuutta, ammattitaitoa ja osaamista. 
 
Toiminta 
Toiminnan lähtökohtana on kuntien olemassa olevien ja uusien monikulttuurisen varhaiskas-
vatuksen työkäytäntöjen ja menetelmien kokoaminen, arvioiminen sekä implementointi. 
Hankkeessa luotu seudullinen kehittäjäverkosto yhdessä yksiköiden kanssa kehitti ja arvioi 
työmenetelmiä. Hankkeen tuloksia jaetaan seudullisesti ja valtakunnallisesti. 
 
Vuoden 2006 aikana järjestettiin seminaareja, koulutuksia ja verkostotapaamisia. Teemase-
minaareja oli sekä keväällä että syksyllä kaksi. Seutukehittäjäyksiköiden tapaamisia järjestet-
tiin yksi sekä keväällä että syksyllä. Erilaisia substanssiosaamisen seminaareja järjestettiin 
vuoden aikana yhteensä kolme ja menetelmäkoulutuksia kaksi. Lisäksi järjestettiin erilaisia 
substanssiverkostojen tapaamisia.  
 
Vuoden 2006 aikana Moniku-hankkeesta on tehty useita opinnäytetöitä. Ammattikorkeakou-
luopiskelijoiden opinnäytetöitä tehtiin vuoden aikana 14 (Laurea amk 10, Stadia amk 3 ja 
DIAK 1) ja Helsingin yliopistossa oli tekeillä vuoden aikana kolme pro gradu -tutkielmaa. 
 
Viestintä 
Lehtiartikkeleita julkaistiin mm. Polyteekkari-verkkolehdessä 8.2.2006, Kotimaa-lehdessä 
28.2.2006, Länsiväylässä 18.3.2006 ja 13.9.2006, Monitori-lehdessä 3/2006, Helsinki IN-
FOssa 4/2006 sekä Dialogi-lehdessä 12/2006. Lisäksi hanke oli esillä Ylen A-plus maahan-
muuttajataustaisten lasten päivähoitoa käsittelevässä ohjelmassa 13.11.2006. Hankkeella on 
verkkosivut osoitteessa http://www.socca.fi/moniku/. 
 
Arviointi 
Hankkeen arviointi toteutettiin vuonna 2006 hankkeen sisäisenä arviointina. Arviointimene-
telminä käytettiin Kehittävä vertaiskäynti -menetelmää, jolla seutukehittäjäyksiköt arvioivat 
omaa kehittämistään. Lisäksi syyskuussa tehtiin kysely kehittämisyksiköille. Tämän kyselyn 
pohjalta hankkeen kuntakoordinaattoreiden kanssa käytiin keskustelua hankkeen etenemi-
sestä. Sekä keväällä että syksyllä tehtiin vielä puhelinarviointi. 
 
Ulkoinen arviointi on tarkoitus toteuttaa vuoden 2007 aikana. 
 
Henkilöstö 
 
Projektipäällikkönä toimii Heli Jauhola 1.9.2005 alkaen. Henkilöresurssina ovat myös kunta-
koordinaattorit 50%:n työpanoksella (työpanos ostettu kunnilta). Helsingin kuntakoordinaatto-
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ri on Pipsa Rusama, Espoon Arja Bisi ja Vantaan Iina Järvi. Lisäksi Iina Järvi aloitti korkea-
kouluharjoittelunsa suorittamisen joulukuussa 2006. Harjoittelu jatkuu helmikuun 2007 lop-
puun.  
 

5.5. Osallistuva vanhemmuus –hanke 2003 - 2006 
 
Hankkeen tarkoituksena oli lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen ja vanhempien osalli-
suuden vahvistamiseen tähtäävien toimintamallien ja työmenetelmien seudullinen levittämi-
nen. Hanke oli osa Pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelmaa. 
 
Hanke päättyi helmikuussa 2006 ja hankkeen toiminta käsitti lähinnä loppuraportin valmiste-
lua ja muuta hankkeen päättämistä. Loppuraportti julkaistiin syksyllä 2006.  
 
Hankkeesta vastasi projektipäällikkö Eeva Honkanummi 28.2.2006 saakka.  
 

5.6. Päihdehuollon kehittämishanke 2006 - 2008 
 
Tavoitteet 
Päihdehuollon kehittämishanke käynnistettiin elokuussa 2006 ja sen tehtävänä on tuottaa 
pääkaupunkiseutua koskevaa koostettua tietoa ja toimintaehdotuksia kunnallista päätöksen-
tekoa varten. Hankkeen tavoitteena on luoda pysyviä rakenteita päihdetyön kehittämiseksi 
pääkaupunkiseudulla, vahvistaa yhteistä strategista suunnittelua, jäsentää ja kehittää ehkäi-
sevää työtä ja uudelleenarvioida sekä kehittää kuntouttavan laitoshuollon prosesseja. 
 
Päihdepalvelujärjestelmää tarkastellaan ja kehitetään sekä sisällöllisesti että hallinnollisesti. 
Sisällöllisenä lähtökohtana ovat päihdehuollon asiakkaiden tarpeet ja päihteiden käyttöön 
liittyvien haittojen ehkäiseminen. Muutokset asiakaskunnassa ja palvelutarpeissa kohdataan 
ennen kaikkea asiakastyötä tekevissä yksiköissä ja järjestöissä, joiden kokemuksia ja näke-
myksiä hankkeessa kootaan. Sisällöllinen lähestymistapa vastaa kysymykseen millaiseksi 
pääkaupunkiseudun päihdepalvelujärjestelmä on rakennettava.  
 
Hallinnollisesti toimintaa ohjaavat ennen kaikkea kunta- ja palvelurakenneuudistus, Pääkau-
punkiseudun neuvottelukunnan linjaukset, hankintalainsäädäntö ja käytössä olevat resurssit. 
Lähdemateriaalina käytetään erilaisia aiheeseen liittyviä strategioita, hallintomalleja, valta-
kunnallisia ohjelmia, lainsäädäntöä, tilastoja ja tutkimuksia. Hallinnollinen lähestymistapa 
vastaa kysymykseen miten järjestelmän rakentaminen ja ylläpito on käytännössä toteutetta-
va. 
 
SOCCAn asunnottomien palvelujen kehittämishankkeen kanssa tehdään yhteistyötä yhtei-
sen asiakaskohderyhmän osalta.  
 
Toiminta 
Hankkeelle on perustettu johtoryhmä ja ohjausryhmä. Ohjausryhmässä on edustus pääkau-
punkiseudun kuntien päihdehuollon johdosta sekä HUS:sta ja Stakesista. Johtoryhmässä on 
kuntien päihdehuollosta vastaavia ylempiä virkamiehiä. 
 
Vuosi 2006 oli vielä aloittamisvaihetta. Hankkeen työntekijät ovat tehneet työsuunnitelman ja 
tutustumiskäyntejä, rakentaneet verkostoa sekä keränneet tausta-aineistoa. Hankkeesta on 
tiedotettu esimerkiksi laajalla sähköpostijakelulla, pääkaupunkiseudun kuntien ja päihdehuol-
lon järjestöjen sisäisessä verkossa ja Helsingin seutu -internetporatalissa. Syksyllä 2006 
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keskeisiä selvitystehtäviä ovat olleet palvelujen käyttö, kuntouttavat laitospalvelut ja kuntien 
yhteistyömahdollisuudet palvelujen järjestämisessä. 
 
Henkilöstö 
Hankkeessa työskentelevät tutkijasosiaalityöntekijä Satu Söderholm 14.8. alkaen ja projekti-
päällikö Mikko Tamminen 2.10. alkaen. 
 

5.7. Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito -hanke 2006-2008 
 
Tavoitteet 
Hanke perustuu sosiaali- ja terveysministeriön rahapeliongelmien ehkäisyn ja hoidon koordi-
naatioryhmän SOCCAlle antamaan toimeksiantoon.  
 
Koordinaatioryhmän tehtävänä on  

- valmistella ehdotukset rahapelaamiseen haittojen ehkäisystä 
- valmistella ehdotukset rahapeliongelmaisten palvelujen ja hoidon järjestämiseen liit-

tyvistä toimenpiteistä 
- raportoida rahapelaamisen haitoista 
- tehdä ehdotukset tavasta, jolla ehdotusten toteutumista seurataan.  

 
 
Ryhmän kokoonpano 
SOCCAn toimeksiantoon sisältyi alun perin koordinaatioryhmän sihteeriys koordinaatioryh-
män ehdotusten valmisteluun osallistumisen lisäksi. Projektitutkija Mari Pajula siirtyi kuitenkin 
koordinaatioryhmän jäseneksi ylitarkastaja Kari Haaviston tilalle, joka puolestaan siirtyi ryh-
män puheenjohtajaksi Janne Peräkylän tilalle. Ryhmän jäsenenä on lisäksi hallitusneuvos 
Jouni Laiho sisäasiainministeriöstä ja sihteerinä osastosihteeri Tiina Ahokas sosiaali- ja ter-
veysministeriötä. 
 
Toiminta 
Projektitutkija on osallistunut koordinaatioryhmän ehdotusten valmisteluun. Työskentelytapo-
ja ovat olleet mm. koordinaatioryhmän tapaamiset, yhteistyökumppaneiden ja eri sidosryhmi-
en tapaamiset, yhteistyön kehittäminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä yhteistyö 
ja asiantuntija-apu meneillään olevissa ja suunnitteilla olevissa hoito-, ennaltaehkäisy- ja 
tutkimushankkeissa.  
 
Koordinaatioryhmän vuoden 2006 työskentelyssä on tullut esiin kaksi keskeistä tarvetta arpa-
jaislain muuttamiseksi. Rahapelaamiseen on säädettävä selkeät ikärajat ja rahapelien mark-
kinointiin on kiinnitettävä huomiota lainsäädännössä. Ikärajoja on nostettava niiden ollessa 
tällä hetkellä Euroopan alhaisimmat. Lisäksi osana sosiaali- ja terveysministeriön tehtäväalu-
een laajentamista haittojen ehkäisyn rahoitus pitkällä aikavälillä on turvatta lainsäädännössä.  
 
Viestintä ja selvitykset 
Hankkeen verkkosivut julkaistiin syksyllä (http://www.socca.fi/rahapeliongelmat/index.htm). 
Koordinaatioryhmän väliraportti valmistui vuodenvaihteessa 2006–2007. Koordinaatioryhmän 
toimista ja ehdotuksista järjestettiin tiedotustilaisuus, jossa julkistettiin nuorten rahapelaamis-
ta ja sen valvontaa koskeva tutkimus sekä kuntien käytäntöjä ja tiedontasoa rahapeliongel-
missa käsitellyt tutkimus.  
 
Kansainvälinen toiminta 
Projektitutkija osallistui Ruotsissa Lundissa 28.–29.8.2006 järjestettyyn peliongelmien ehkäi-
syä ja hoitoa käsitelleeseen seminaariin sekä Las Vegasissa Yhdysvalloissa 12.–14.11.2006 
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pidettyyn rahapelikonferenssiin, jossa pureuduttiin haasteeseen muuntaa tutkimustieto hy-
viksi käytännöiksi.  
 
Henkilöstö 
Mari Pajula työskentelee koordinaatioryhmän projektitutkijana sosiaali- ja terveysministeriön 
toimeksiantosopimuksella 12.6.2006 alkaen 
 

5.8. Seudullinen monikulttuurinen tietopalvelukeskus SELMA                
2003 - 

 
Seudullinen monikulttuurinen tietopalvelukeskus SELMA on vuonna 2003 alkanut Pääkau-
punkiseudun kaupunkiohjelmaan kuuluva projekti. Vuosi 2006 oli Selman viimeinen vuosi 
Uudenmaanliitolta tulevan rahoituksen piirissä.  
 
Tavoitteet 
Selma toimii pääkaupunkiseudun monikulttuurisuus- ja maahanmuuttotyön yhteistyöfoorumi-
na. Sen tehtävänä on ylläpitää seudullisia alan ammattilaisverkostoja ja työntekijöille suun-
nattua www.selma-net.fi verkkopalvelua. Verkkopalvelu kokoaa ohjaus- ja neuvontatyössä 
tarvittavaa tietoa maahanmuuttajien suomen kielen koulutuksesta ja toimii lisäksi verkostojen 
tiedotuskanavana. Vuoden päätavoite oli toiminnan valtavirtaistaminen. 
 
Verkostotilaisuudet ja viestintä  
Maahanmuuttajanuorten koulutus ja palvelut -verkosto järjesti vuoden aikana kolme tilaisuut-
ta. 7.3. aiheena oli nuorten maahanmuuttajien aktivointi työllistämisnäkökulmasta: tilaisuu-
dessa esittäytyivät Metallica-työpaja Helsingistä ja Vasama-projekti Vantaalta.  Nuorten maa-
hanmuuttajien luki-ongelmat sekä luku- ja kirjoitustaidottomuus olivat aiheena 24.4. Alustaji-
na toimivat Helsingin Jakomäen yläasteen valmistavan luokan opettajat Kirsi Helén ja Mar-
jukka Mattila. 22.8. tilaisuudessa käsiteltiin Maahanmuuttajataustaisen lapsen ja nuoren kie-
len erityispiirteitä, alustajana oli erityisopettaja Leena Kaivosoja-Jukkola Käpylän peruskou-
lusta. Tilaisuudessa esittäytyi lisäksi Diakin Maahanmuuttajanuorten ote elämään –projekti. 
Syksyllä koottiin lisäksi tietoa maahanmuuttajanuoriin liittyvistä projekteista.  
 
Monikulttuuriset palvelut -verkosto järjesti koulutustilaisuuden 31.1. eri kieli- ja kulttuuritaus-
taisten perheiden kohtaamisesta päiväkodissa ja koulussa. Koulutus oli suunnattu luokan-
opettajille ja päiväkodin henkilöstölle. Tilaisuus toteutettiin yhteistyössä SOCCAn Osallistuva 
vanhemmuus- ja Moniku-hankkeen kanssa.  
 
Lisäksi projekti järjesti 15.5. Selman kevätseminaarin, jossa käsiteltiin alan tulevaisuutta sekä 
luku- ja kirjoitustaidottomuutta.  
 
Suomen kielen kouluttajien verkostossa koottiin syksyllä esite suomen kielen koulutusta tar-
joavista paikoista. Selman verkkopalvelusta tiedotettiin joulukuussa Metro-lehden koulutusliit-
teessä julkaistulla ilmoituksella.   
 
Valtavirtaistaminen ja hankkeen jatkosuunnitelmat 
Syksyllä 2005 alkanut verkkopalvelun arviointi jatkui vuonna 2006 ja arvioinnista koottiin ra-
portti. Ohjausryhmän arviointikokouksen 23.1.pohjalta laadittiin jatkorahoituksen hakemista 
varten projektisuunnitelma.  
 
SOCCA haki toiminnalle jatkorahoitusta vuosille 2007-2008. Valtiorahoitusta haettiin jo syk-
syksi 2006. Työministeriö myönsi keväällä osarahoituksen syksylle 2006. Kuntarahoituksen 
hakeminen aloitettiin valtiorahoituksen selvittyä. Rahoitustilanne selvisi marraskuun alussa, 
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kuntarahoitus myönnettiin vuodelle 2007 sekä verkkopalvelun että verkostotyön sisältävään 
toimintaan. Valtiorahoitusta haettiin uudelleen joulukuun lopussa seuraavalle vuodelle.  
 
Henkilöstö 
Selmassa työskenteli 31.7. saakka projektisuunnittelija Elena Ovaskainen sekä koko vuoden 
ajan projektipäällikkö Eija Kyllönen-Saarnio. Projektissa oli lisäksi joulukuussa osa-aikainen 
tutkimusavustaja Sanna Ojala. Selmassa jatkaa vuonna 2007 yksi työntekijä. 
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6. SOCCAn hallinto, henkilökunta ja rahoitus 

6.1. SOCCAn hallinnollinen organisoituminen 
 
SOCCAn hallinnoijana toimii Helsingin sosiaaliviraston Hallinto- ja kehittämiskeskus. SOC-
CAn toimitilat sijaitsevat Helsingin Sörnäisissä. 
 
SOCCA on osa Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskusverkostoa (ESO). ESO:n muita 
alueyksiköitä ovat Tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenian yhteydessä toimiva Päijät-
Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso sekä Keski- ja Länsi-
Uudenmaan alueella toimiva Sosiaalitaito Oy - Socialkompetens Ab. 
 
SOCCAn johtoryhmän tehtävänä on ollut ohjata, kehittää, suunnata ja arvioida sosiaalialan 
osaamiskeskustoimintaa pääkaupunkiseudulla, suunnitella ja ohjata valtionavustuksen käyt-
töä, hyväksyä seudullisesti tehtävä kehittämishankeyhteistyö, hyväksyä toimintasuunnitelmat 
ja – kertomukset, tehdä esitykset uusien työntekijöiden valinnasta sekä valita pääkaupunki-
seudun edustajat ESO-neuvottelukuntaan.  
 
SOCCAn lisäksi pääkaupunkiseudun osaamiskeskustoimintaa toteuttaa Heikki Waris –
instituutti. 
 
Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Ritva Kuikka Espoosta ja varapuheenjohtajana Satu 
Siikander Vantaalta. Johtoryhmä kokoontui toimintavuoden aikana useita kertoja ja tämän 
lisäksi järjestettiin johtoryhmän ja henkilökunnan yhteinen kehittämispäivä. (Johtoryhmän 
jäsenet liite 1) 

6.2. Henkilöstö ja rahoitus 
 
SOCCAssa työskenteli lakisääteisen osaamiskeskustoiminnan valtionavustuksen turvin toi-
mintavuotena johtaja, kaksi erityissuunnittelijaa, erikoistutkija ja toimistosihtee-
ri/projektisihteeri.  

Vakituinen henkilöstö 
 
Johtaja 
 1.7.2004 alkaen VTT Kirsi Nousiainen 
 
Erityissuunnittelijat 
1.1.2004 alkaen YTM Hanna Heinonen, sosiaalityö 
1.8.2004 – 28.2.2006 KM Kirsi Alila, varhaiskasvatus (virkavapaalla) 
sijaisena 1.3.2006 alkaen KM Tuija Portell 
 
Erikoistutkija 
1.8.2006 alkaen VTT Ullamaija Seppälä 
 
Toimistosihteeri-> projektisihteeri (nimikemuutos 15.6.07 alkaen) 
17.10.2005 alkaen Annika Turunen 
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Hankehenkilöstö  
 
Asunnottomien palvelujen kehittämisyksikkö  
Projektipäällikkö YTM Sanna Sunikka 17.10.2005 alkaen 
Tutkijasosiaalityöntekijä VTM Hannele Tainio 2.1.2006 alkaen 
 
Gerontologisen sosiaalityön hanke 
Projektisuunnittelija 1.5.2005 alkaen VTM Susanna Kaisla 
Projektipäällikkö 12.9.2005 alkaen VTT Hanna-Liisa Liikanen 
Projektitutkija VTM Liisa Viljaranta 6.2.2006 alkaen 
 
Moniku-hanke 
Projektipäällikkö FM Heli Jauhola 1.9.2005 alkaen 
 
Osallistuva vanhemmuus –hanke 
Projektipäällikkö VTM Eeva Honkanummi 1.1.2004 – 28.2.2006  
 
Päihdetyön kehittämishanke 
Tutkijasosiaalityöntekijä VTM Satu Söderholm 14.8. alkaen 
Projektipäällikkö YTM Mikko Tamminen 2.10. alkaen 
 
Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito -hanke 
Projektitutkija VTM Mari Pajula 12.6.2006 alkaen 
 
Monikulttuurinen tietopalvelukeskus Selma 
Projektisuunnittelija 1.8.2005- 31.7.2006  FM Elena Ovaskainen  
Projektipäällikkö 19.9.2005 alkaen FM Eija Kyllönen-Saarnio 
 
Projektisuunnittelija 
1.9.2006 alkaen VTM Riitta Ropo (50% työpanos) 
 

Muu henkilöstö 
 
Harjoittelijat 
Lila Harjamäki, Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos 
Johanna Koli Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitos 
Iina Järvi, Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos 
  
Lisäksi SOCCAssa työskenteli työllistetty toimistosihteeri Virve Silén ja toimeksiantosopi-
muksella tutkimusavustaja Sanna Ojala sekä projektisihteeri Krista Lyyra. 

Henkilöstön osaamisen kehittäminen 
 
Henkilöstön osaamisen kehittämisessä on korostunut johtaminen ja arviointiosaami-
nen. Johtaja on osallistunut vuoden aikana vuoden kestävään Johtamisvalmennuk-
seen sekä muihin lyhyempikestoisiin johtamiskoulutuksiin. Henkilöstön arvioin-
tiosaamista on kehitetty osallistumalla koulutuksiin. Johtaja osallistui Palmenian jär-
jestämään arviointi hyvinvointipalvelujen kehittämisessä -koulutukseen ja suunnitte-
luhenkilökunta puolestaan Palmenian järjestämään Arvioinnin Diploma-koulutukseen.  
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Kansainvälisiin konferensseihin osallistumisen lisäksi henkilöstö on osallistunut eri-
laisiin sosiaalialan ja tutkimuksen seminaareihin. Henkilökuntaa on kannustettu myös 
omien jatko-opintojen suorittamiseen. SOCCAn henkilökunnasta neljä suoritti jatko-
opintoja vuonna 2006. 

Rahoitus 
 
SOCCAn perustoiminnan rahoitus on perustunut valtionavustukseen, jonka määrä 
vuonna 2006 on ollut 340 080 €. Perusrahoitus oli siten 12 276 € pienempi kuin edel-
lisenä vuonna. Hankkeisiin rahoitusta kuluneen vuoden aikana on saatu Sosiaalialan 
kehittämishankkeesta, Kansallisesta terveyshankkeesta sekä Pääkaupunkiseudun 
kaupunkiohjelmasta. Hankkeiden tulot vuonna 2006 olivat yhteensä 370 245 €. Tästä 
valtionavustusta oli 184 558 €, kuntien rahoitusosuutta 84 593 € ja muita tukia ja 
avustuksia (kaupunkiohjelma) 101 093 €. 
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Liite 1 
 
Johtoryhmän jäsenet 
 
 
 
 
Kuikka, Ritva, pj Kehittämispäällikkö Espoon sosiaali- ja terveysvirasto 
Bergman, Eija Kehittämispäällikkö Helsingin sosiaalivirasto 
Lakkavaara, Hannele Kehittämiskonsultti Helsingin sosiaalivirasto 
Männikkö, Anna-Liisa Koulutusalajohtaja Laurea-ammattikorkeakoulu 
Nieminen, Tapio Toimistopäällikkö Espoon sosiaali- ja terveysvirasto 
Paasio, Petteri Arviointipäällikkö Helsingin sosiaalivirasto 
Pakkala, Marja Koulutusjohtaja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia 
Pantzar, Juha Kehittämisjohtaja Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 
Saurama, Erja Professori  Helsingin yliopisto 
Siikander, Satu Kehittämispäällikkö Vantaan sosiaali- ja terveysvirasto 
Tahkokallio, Leena Lehtori  Helsingin yliopisto 
Tikkanen, Ulla Sosiaali- ja terveysjohtaja Kauniaisten sosiaali- ja terveysvirasto 
Vihavainen, Hilkka Lasten ja perheiden  

palvelujen johtaja Vantaan sos.- ja terv.virasto 
 
Varajäsenet 
 
Gripenberg, Max Koulutusalajohtaja Ammattikorkeakoulu Arcada 
Helminen, Jari Kehittämisjohtaja Diakonia-ammattikorkeakoulu 
Kaikkonen, Taru Sosiaalipalvelupäällikkö Kauniaisten sosiaali- ja terveysvirasto 
Malassu, Pirjo-Leena Erityissuunnittelija Helsingin sosiaalivirasto 
Nikitin, Merja  Toimistopäällikkö Espoon sosiaali- ja terveysvirasto 
Ojala, Mikko  Professori  Helsingin yliopisto 
Saastamoinen, Ulla Projektisuunnittelija Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 
Salonen, Kaarina Päivähoidon tarkastaja Espoon sosiaali- ja terveysvirasto 
Satka, Mirja  Professori  Helsingin yliopisto 
Toiviainen, Sari Toimistopäällikkö Helsingin sosiaalivirasto 


