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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 2007 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 ylitti vuoden 2007 aikana miljoonan 
henkilön rajan. Alueen väestömäärä kasvaa jatkuvasti ja vuoteen 2025 mennessä määrän 
ennustetaan olevan 1 117 500.   
 
Alueen asukkaista ruotsinkielisten määrän sen sijaan arvellaan laskevan siten, että vuonna 
2012 määrä olisi n. 62 000 ja vuonna 2025 n. 60 000. Muunkielisten asukkaiden määrä on 
myös kasvava. Kun heitä tällä hetkellä on noin 69 000, on ennuste vuoteen 2025 mennessä 
jo165 000.  
 
Pääkaupunkiseudulla on jo pitkään ollut näkyvissä, että suurille kaupungeille ominaiset kehi-
tystendenssit merkitsevät syrjäytymiskehityksen voimistumista, alueellista segregaatiota ja 
sosiaalista polarisaatiota. Pääkaupunkiseudun muuhun maahan verrattuna korkeammat toi-
meentulotuen, lastensuojelun ja päihdehuollon asiakkaiden suhteelliset määrät osoittavat 
tarvetta määrätietoisiin syrjäytymistä ehkäiseviin sekä sosiaalisia ongelmia vähentäviin toi-
miin. 
 
Vanhusväestön osuus kasvaa voimakkaasti lähivuosina, vaikka suurin määrällinen kasvu 
ajoittuu vuosille 2020 - 2030. Vanhusten absoluuttisen lukumäärän kasvu merkitsee tuntuvaa 
palvelutarpeiden kasvua ja tarvetta palvelurakenteen ja toimintakäytäntöjen uudistamiseen. 
Haasteena on saumattoman palveluketjun rakentaminen avohuollon tukitoimista pitkäaikai-
seen laitoshoitoon asti. Vanhuspolitiikan yleinen suunnanmuutos laitoshoidosta kotona asu-
misen suosimiseen on luonut lisääntyvää tarvetta erityisesti avohuollon palvelujen kehittämi-
selle 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, henkilöstön saaminen, varhaiskasvatuksen arviointiosaaminen, kehit-
tämis- ja tutkimustoiminta sekä avoimet varhaiskasvatuspalvelut. Lisäksi maahanmuuttaja-
perheiden kasvava määrä vaatii keskittymistä maahanmuuttajalasten tarpeisiin ja päivähoi-
don 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, Heikki Waris-instituutti keskittyy erityisesti sosiaalityön menetelmien 
kehittämiseen, käytäntötutkimukseen sekä käytännön ja opetuksen yhdistämiseen. Heikki 
Waris-instituutti rakentaa toimivaa ja pysyvää yhteistyötä kaupunkisosiaalityön tutkimuksen, 
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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Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveystoimen johto päätti kokouksessaan 23.11.2006 toi-
mista pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan asteittaiseksi yhdistämisek-
si. Toimintojen yhdistämisen suunnittelu on värittänyt SOCCAn vuoden 2007 toimintaan. Yh-
distämistä valmistelemaan perustettiin työryhmä, jossa jäseninä toimivat pääkaupunkiseudun 
kuntien edustajat, SOCCAn johtaja, Heikki Waris-instituutin esimies, Helsingin yliopiston yh-
teiskuntapolitiikan laitoksen edustaja sekä työryhmän työn viimeistelyvaiheessa myös am-
mattikorkeakoulujen ja järjestöjen edustajat. Työryhmä kokoontui vuoden aikana kahdeksan 
kertaa työstäen vaihtoehtoisia malleja toimintojen yhdistämiselle. Työryhmän toiminnan tuek-
si toteutettiin myös pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveysjohdolle suunnattu kysely, jonka 
avulla selvitettiin kuntien tarpeita sosiaalialan osaamiskeskustoiminnalle. SOCCAn ja Heikki 
Waris-instituutin johtoryhmät pitivät vuoden aikana kaksi yhteistä tapaamista linjaten suunnit-
telutyöryhmän työtä. Työryhmä sai vuoden loppuun mennessä esityksen toimintojen yhdis-
tämisestä ja asiaa käsitellään tammikuussa 2008 pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveys-
johdon kokouksessa. 
 

4. SOCCAn perustoiminta 
 

4.1. Sisällölliset painopistealueet 2007 
 
SOCCAn nykyiset painopistealueet on nimetty vuosille 2006–2007. 
 
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. Va-
kituinen henkilökunta vastaa myös painopisteitten mukaisten kehittämishankkeiden suunnit-
telu-, käynnistys- ja ohjaamistyöstä.  
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Lasten ja nuorten hyvinvointi 

- Seudullinen vahvistaminen monikulttuurisessa varhaiskasvatuksessa, Moniku-hanke 
- Lastensuojelun kehittämisyksikkö – hanke 
-  VKK-Metro – varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö 
- Monikulttuurisen opiskelijan työssä oppimisen ohjaaminen päiväkodissa Top-hanke 
- Käytännön opetuksen kehittäminen lastensuojelussa (osana lastensuojelun kehittä-

misyksikkö-hanketta) 
 
Aikuispalvelujen osaaminen pääkaupunkiseudulla 

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

 
Arviointiosaamisesta ja tutkimuksellisesta otteesta lisää luvussa 4.5. 
 

 
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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4.2. Kansainvälinen yhteistyö 

Osallistuminen seminaareihin 
Sosiaalityön erityissuunnittelija Hanna Heinonen osallistui Italiassa, Parmassa pidettyyn 
Sosiaalityön Euroopan konferenssiin: Social Work 2007 - social change and social 
professions. Konferenssin puhujia kutsuttiin Suomeen esittelemään lastensuojelutyön 
kehittämistä. 
 
Varhaiskasvatuksen erityissuunnittelija Tuija Portell osallistui elokuussa 2007 
kansainväliseen 17. EECERA –konferenssiin Prahassa. Konferenssin keskeisenä teeman oli 
”Exploring Vygotsky`s ideas: Crossing Borders”. 
 
Erijoistutkija Ullamaija Seppälä osallistui syyskuussa Glasgowssa pidettyyn Euroopan Sosio-
logisen Yhdistyksen (European Sosiological Assosiation) 8. konferenssiin, jonka teemana oli 
”Conflict, Citizenship and Cicil Society”. Seppälä piti osallisuutta, lapsia ja lapsuutta käsittele-
vässä työryhmässä esitelmän ”Pienet lapset ja osallisuus”, joka pohjautui SOCCASssa te-
keillä olleeseen tutkimukseen lasten osallisuudesta päivähoidossa. 
 
Johtaja Kirsi Nousiainen on osallistunut Pääkaupunkiseudun asunnottomien palvelujen 
kehittämishankkeen järjestämiin kahteen seminaari- ja opintomatkaan Rotterdamiin 
huhtikuussa ja Tukholmaan toukokuussa. Molempien matkojen tavoitteena oli saada uutta 
tietoa asunnottomien palvelujen kehittämiselle pääkaupunkiseudulla sekä luoda 
yhteistyömahdollisuuksia.  
 

Tutustumiskäynnit SOCCAssa 
 
Soccassa on käynyt vierailijoita tutustumassa osaamiskeskustoimintaan pääkaupunkiseudul-
la. Eri maista lähtöisin olevien sosiaalityöntekijöiden ryhmä Council of International Fel-
lowshipin Suomen yhdistyksen kautta vieraili toukokuussa ja kesäkuussa vierailijoina oli viro-
laisia sosiaaliministeriön tutkimusta tekeviä työntekijöitä.  
 
 

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 
 
SOCCAn työntekijät osallistuivat valtakunnallisiin substanssiasiantuntijoiden työryhmiin var-
haiskasvatuksessa, päihdehuollossa, vanhuspalveluissa ja lastensuojelussa.  
 
SOCCAn edustaja toimi Stakesin Tieto2005 lastensuojelun tilastoinnin kehittämishankkeen 
ohjausryhmän jäsenenä. 
 
Varhaiskasvatus on työstänyt vuoden aikana yhdessä STM:n kanssa valtakunnallista avoin-
ten varhaiskasvatuspalvelujen selvitystä, jonka työryhmässä on ollut edustettuna myös Kun-
taliitto, Stakes, Kirkkohallitus ja MLL. Selvitys ilmestyy vuoden 2008 alussa. 
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SOCCA oli edustajana erilaisissa varhaiskasvatuksen valtakunnallisissa työryhmissä ja ver-
kostoissa. Lisäksi yhteistyötä tehtiin mm. Verven kanssa perhepäivähoidon tiimoilta. 
 
 

Sosiaalialan kehittämishanke  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoiman Sosiaalialan kehittämishankkeen alueellisen 
johtoryhmän aluejaostona toimi SOCCAn johtoryhmä. 
 
SOCCAn henkilökunta osallistui Sosiaalialan kehittämishankkeen osahankkeiden työskente-
lyyn. Erityissuunnittelija Hanna Heinonen on lastensuojelun kehittämishankkeen koordinaa-
tiotyöryhmän jäsen sekä osallistuu lastensuojelun kehittämishankkeen alatyöryhmien työs-
kentelyyn. 
 
Johtaja Kirsi Nousiainen on osallistunut STM:n johdolla toimiviin laajennettujen koordinaatio-
ryhmän kokouksiin. 
 
Sosiaalialan kehittämishankkeen valtakunnallinen päätösseminaari pidettiin 14.12.2007. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman 2008–2011 valmistelu 
 
Johtaja Kirsi Nousiainen on ollut kuultavana Eduskunnan sosiaali- ja terveysjaostossa tam-
mikuussa liittyen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman organisoitumiseen. 
 
Johtaja Kirsi Nousiainen on osallistunut vuoden 2007 aikana Etelä-Suomen alueen kuulemis-
tilaisuuteen syyskuussa. Yhdessä Etelä-Suomen alueen muiden osaamiskeskusten johtajien 
kanssa SOCCAn johtaja on tavannut KASTE –ohjelman aluejohtoryhmän puheenjohtaja Ju-
ha Metson samoin syyskuussa liittyen yhteistyökysymyksiin osaamiskeskusten ja aluejohto-
ryhmän välillä.  
 

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. Vuoden 2007 aikana on tavattu sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko ja 
STM:n kansliapäällikkö Kari Välimäki.  
 
 
SOCCAn henkilökunta osallistui valtakunnallisille sosiaalialan osaamiskeskuspäiville Rymät-
tylässä elokuussa. Osaamiskeskusyhteistyö on toteutunut paljolti edellä kuvatuissa sub-
stanssityöryhmissä ja verkostoissa sekä mm. osaamiskeskusten työntekijöiden osallistumi-
sena seminaarien järjestämiseen.   
 
 
Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ESO 
 
ESO:n johtajat ovat kokoontuneet vuoden aikana valmistelemaan ESO – neuvottelukunnan 
ja aluejohtoryhmän kokouksia sekä keskustelemaan yhteistyökysymyksistä.  
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Yhteistyö järjestöjen kanssa 
SOCCA osallistui vuonna 2007 Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton ylläpitämän aluesihtee-
riverkoston tapaamisiin. 
 
Yhteistyössä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton kanssa käynnistettiin järjestöjen ja kun-
nan viranhaltijoiden yhteisten koulutusiltapäivien suunnittelu.  
 
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton edustajia on tavattu yhteistyöneuvottelussa syksyllä.  
 
Hanna Heinonen on varajäsenenä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton organisoimassa 
alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämistoimikuntaan. 
 
Kirkkohallitus ja MLL ovat olleet mukana työryhmässä, joka on tukenut valtakunnallista 
avointen varhaiskasvatuspalvelujen selvitystyötä (SOCCA ja STM). 
 
Käytännön kehittämis- ja tutkimusyhteistyötä järjestöjen kanssa tehdään hanketoiminnan 
puitteissa. 
 
Kalliolan setlementin kehittämisyksikön työntekijöitä vieraili SOCCAssa marraskuussa tutus-
tumisen ja yhteistyökohteiden etsimisen merkeissä. 
 

4.4. Alueellinen yhteistyö 

Kunnat 
 
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.  
 
Varhaiskasvatuksen verkostotyö jatkuu edelleen. Rakenneverkostot (osaamisen kehittäjät, 
oppilaitosverkostot, päivähoidon johtajat) ja sisällölliset verkostot (esiopetus, perhepäivähoi-
to, avoimet varhaiskasvatuspalvelut, monikulttuurisuus) ovat kokoontuneet 2-6 kertaa vuo-
den aikana. Verkostojen tavoitteena on kehittää pääkaupunkiseudun varhaiskasvatusta, 
vaihtaa seudullista tietoa ja osaamista sekä nostaa esiin kehittämisen teemoja. Verkostot 
ovat tehneet yhteistyötä myös SOCCAn varhaiskasvatuksen hankkeiden kanssa. 
 
Johtaja Kirsi Nousiainen on tavannut syksyllä Espoon, Vantaan ja Kauniaisten sosiaali- ja 
terveystoimen johtoa yhteistyökysymysten merkeissä.  
 
Uudenmaan liitto 
 
Johtaja Kirsi Nousiainen on tavannut Uudenmaan liiton edustajia yhteistyön merkeissä ke-
väällä.  
 

Lääninhallitus 
 
Varhaiskasvatuksen erityissuunnittelija on osallistunut vuoden aikana kaksi kertaa Etelä-
Suomen lääninhallituksen ja läänin alueen sosiaalialan osaamiskeskusten varhaiskasvatus-
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henkilöstön tapaamisiin. Sosiaalityön erityissuunnittelija on puolestaan osallistunut vastaaviin 
Etelä-Suomen alueen osaamiskeskusten lastensuojelun asiantuntijoiden tapaamisiin. 
 

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 16 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. Ammattikorkeakoulujen 
kanssa on käynnistetty käytännön opetuksen kehittämisestä neuvottelut ja opinnäyteyhteis-
työtä on tehty myös ammattikorkeakoulujen kanssa. 
 
SOCCAn varhaiskasvatustyöllä on kaksi oppilaitosverkostoa: a) yliopisto ja ammattikorkea-
koulut sekä b) toisen asteen oppilaitokset. Yhdessä verkostot ovat kokoontuneet kerran vuo-
den aikana. Lisäksi toisen asteen oppilaitosverkosto on mukana TOP-hankkeessa. Myös 
Omnian ja Helsingin diakoniaopiston opiskelijoita on mukana TOP-hankkeen työryhmässä. 
Helsingin yliopistolla oli edustus sekä Moniku-hankkeessa, että VKK-Metrossa. Yliopsitolta 
on ollut myös maisteriopiskelija kolmen kuukauden harjoittelussa. Syksyllä Omnian aikuisop-
pilaitoksen lehtori oli työelämäjaksolla SOCCAssa. Varhaiskasvatuksen erityissuunnittelija on 
osallistunut lisäksi ammattikorkeakoulu Stadian ”Erilaiset osaajat lastentarhanopettajina – 
lastentarhanopettajan ammatilliset prosessit” – hankkeen ohjausryhmän työskentelyyn. 
 
Oppilaitosten edustajia on tavattu yhteistyöneuvotteluissa. 
 

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. 
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Tutkimus on yksi SOCCAn painopistealueista, koska tutkimus on olennainen kehittämistyön 
lähtökohta ja väline. Perusrahoituksella palkattu erikoistutkija kehittää ja koordinoi SOCCAs-
sa tehtävää tutkimustyötä. Hankkeissa on vuoden 2007 aikana ollut projektitutkijoita ja tutki-
jasosiaalityöntekijöitä kaikkiaan neljä. Lisäksi loppuvuodesta 2007 rekrytoitiin myös hyvin-
vointitutkija. 
 
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.  
 
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.   

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 perustyön ja hankkeisiin kuului oman erikoisalan koulutusta, näistä tarkemmin luvussa 
5. 
 

4.8. Viestintä ja julkaisut 
 
SOCCAn verkkosivut ja hankkeiden omat verkkosivut olivat tärkeä viestintäkanava. SOCCAn 
nettisivujen rakennetta selkeytettiin ja verkossa oleva tiedotuslehti uudistettiin täysin. Uudis-
tuksen tarkoituksena oli parantaa lehden käytettävyyttä ja yleisilmettä. Tiedotuslehteen lisät-
tiin myös erillinen tapahtumakalenteri ja kuukauden kolumni, johon pyydetään kirjoituksia 
myös SOCCAn ulkopuolisilta, osaamiskeskustoimintaan läheisesti kytköksissä olevilta henki-
löiltä. 
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SOCCAn toiminnasta on tiedotettu säännöllisesti pääkaupunkiseudun kuntien viestintäyksi-
köille ja kohdennetuilla sähköpostijakeluilla pääkaupunkiseudun kuntien työntekijöille. Myös 
kuntien Intranetteja on pyritty hyödyntämään. 
 
SOCCAN hankkeiden seminaareista ja koulutustilaisuuksista on lähetetty tiedotteita myös 
joukkoviestimille, sosiaalialan lehdille, Stakesiin, sosiaalialan järjestöille ja muille yhteistyö-
kumppaneille. Seminaareja ja mm. Cafe SOCCA -tapaamisia on myös uutisoitu SOCCAn 
tiedotuslehdessä. 
 
SOCCAn toiminnasta kertovia artikkeleita on ilmestynyt vuoden aikana useissa sanomaleh-
dissä ja Helsingin kaupungin sosiaaliviraston henkilöstölehti Uusossa.  

Julkaisut 
 
Julkaisusarja 
 
Julkaisutyöryhmän toimintaa jäntevöitettiin ja systematisoitiin. Myös julkaisusarjan ulkoasu ja 
kirjoittajille tarkoitetut ohjeet uudistettiin. 
 
SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin yhteisessä julkaisusarjassa julkaistiin vuonna 2007 seu-
raavat julkaisut: 
 
1.) Näe minut, kuule minua - kokemuksia ryhmistä 
Alpo Heikkinen, Pauliina Levamo, Aili Savolainen ja Maaret Parviainen  
 
2.) Gerontologisen sosiaalityön pioneerit kentällä 
Hanna-Liisa Liikanen, Susanna Kaisla ja Liisa Viljaranta 
 
3.) Asunnottomuuskirja 
Toim. Sanna Sunikka, Ullamaija Seppälä ja Riitta Granfelt 
 
4.) Vaihtoehtoinen tarina - Mitä on sosiaalinen muutostyö? 
Anna-Kaisa Koskinen 
 
5.) Kohti syvempää ymmärrystä sosiaalityössä - tutkiva ja arvioiva työote sosiaalityöntekijöi-
den jäsentämänä 
Hanna Heinonen 
 
6.) Lastensuojelun perhetyö ammattikäytäntönä 
Annina Myllärniemi 
 
Työpapereita -sarja 
 
Julkaisusarjan rinnalle perustettiin pienimuotoisemmille julkaisuille Työpapereita -sarja, jota 
levitetään vain nettiversioina. Työpapereita sarjassa julkaistiin seuraavat julkaisut 
 
1:2007 
Pääkaupunkiseudun päihdehuoltojärjestelmä 2000-luvulla 
- Tilastollista tarkastelua 
Satu Söderholm 
 
2:2007 
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Päivästä päivään elämistä - Pääkaupunkiseudun asunnottomien asumispalvelut ja muuttuvat 
palvelutarpeet 
Hannele Tainio 
 
3:2007 
Gerontologisen sosiaalityön menetelmistä 
Hanna-Liisa Liikanen ja Susanna Kaisla  
 
Näiden lisäksi mm. Moniku-hanke ja rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito -hanke tuottivat jul-
kaisuja. Tarkempaa tietoa näistä luvussa 5.  
 

5. Kehittämishankkeet 
 

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

 
Tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena on käynnistää ja vakiinnuttaa seudullinen, verkostomainen kehittä-
misyksikkötoiminta vastaamaan asunnottomien palvelujen kehittämisestä, tutkimuksesta ja 
koulutuksesta pääkaupunkiseudulla. 
 
Toiminta 
Hankkeen aikana perustettujen kehittämisryhmien kehittämisteemat ovat nousseet arkityöstä 
ja niitä ovat olleet 

- asunnottomien tilannearviointi, 
- osallisuuden ja vertaistuen kehittäminen, 
- sosiaaliohjaajien lähityön kehittäminen sekä 
- asunnottomien ryhmätoiminnot 

 
Asunnottomien ryhmiä ohjaaville ja ryhmien ohjaamisesta kiinnostuneille henkilöille järjestet-
tiin yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa kuusi ryhmänohjaajan koulutuspäi-
vää. Lisäksi aloitettiin ryhmänohjaajien vertaistukitapaamiset. 
 
YK:n julistamana kansainvälisenä köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 
17.10.2007 järjestettiin asunnottomuusseminaari, joka kokosi parisataa kuulijaa. Hanke oli 
myös mukana järjestämässä asunnottomien yön tapahtumia Espooseen. 
 
Julkaisut 
SOCCAn työpapereita sarjassa(2/2007) julkaistiin Hannele Tainion artikkeli 
Päivästä päivään elämistä - Pääkaupunkiseudun asunnottomien asumispalvelut ja muuttuvat 
palvelutarpeet. 
 
Soccan ja Heikki Waris-instituutin julkaisusarjassa julkaistiin Sanna Sunikan, Ullamaija Sep-
pälän ja Riitta Granfeltin toimittama Asunnottomuuskirja – näkökulmia asunnottomien palve-
lujen kehittämiseen. 
 
Lisäksi hankkeesta on julkaistu useita lehtiartikkeleita ja projektihenkilöstö on kirjoittanut 
asunnottomuusaiheisia artikkeleita (mm. Sosiaaliturva 15/2007). 
 
Kansainvälinen toiminta 
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Huhtikuussa 2007 järjestettiin opintomatka Rotterdamiin kehittämisyksikkötoiminnassa mu-
kana olevalle 14 henkilölle. Tavoitteena oli etsiä erityisesti aktiivihuumeidenkäyttäjien palve-
lujen järjestämiseksi uusia toimintamalleja. 
 
Toukokuussa 2007 järjestettiin Asunnottomien palvelujen kehittäjät kansainvälisillä vesillä – 
seminaari, jossa teemoina olivat asunnottomien palvelujen hyvät käytännöt pääkaupunki-
seudulla ja asunnottomuus Euroopassa. Risteilyn aikana etsittiin myös uusia palvelumalleja 
tutustumalla Tukholman asunnottomien palveluihin. Seminaariin osallistui 93 kuntien, järjes-
töjen ja valtionhallinnon asunnottomuusasiantuntijaa.  
 

Hankkeen jatkosuunnitelmat 
Kehittämisyksikkö sai jatkorahoituksen sosiaali- ja terveysministeriöltä sekä pääkaupunki-
seudun kaupungeilta vuoden 2008 loppuun saakka. Tärkeimmät tavoitteet ovat 

- verkostomaisen kehittämisyksikön vakiinnuttaminen, 
- moniammatillisen arviointityömallin luominen ja 
- sosiaalityön ja lääketieteen yhteisselvitys asunnottomien vastaanottoyksiköiden asi-

akkaista. 
 
Henkilöstö 
Vuonna 2007 hankehenkilöstönä työskentelivät projektipäällikkö Sanna Sunikka, tutkijasosi-
aalityöntekijä Hannele Tainio 30.6.2007 saakka ja projektisuunnittelija Elisabet Erkkilä ajalla 
1.8. – 31.10.2007. Lisäksi Helsingin yliopiston sosiaalityön opiskelija Anna-Maija Josefsson 
työskenteli hankkeessa harjoittelijana ajalla 21.5. – 31.8.2007. 
 
 

5.2. GERO- gerontologisen sosiaalityön kehittämishanke 
2005 – 2007 

 
Vuosi 2007 oli hankkeen viimeinen toimintavuosi. Hanke päättyi 31.10.2007, mutta 
projektipäällikön osalta työ jatkuu vuodelle 2008 myönnetyn erillisrahoituksen turvin.  
 
Toimintavuoden aikana järjestettiin kaksi työseminaaria; Vanhussosiaalityön asema 
pääkaupunkiseudulla (6.2.2007) sekä Kehittäminen osaksi vanhussosiaalityötä 
(25.4.2007). Hankkeen päätösseminaari Gerontologinen sosiaalityö on mahdollisuus 
pidettiin 20.9.2007. Muu koulutus keskittyi vanhussosiaalityön menetelmien opiske-
luun ja hyvien käytäntöjen vaihtoon kokeilujen tuloksista. GERO-hankkeen aktiivit 
kävivät tutustumassa Tampereen GERO-hankkeeseen Koukkuniemen vanhainkodil-
la. 
 
GERO-hankkeen työ vuonna 2007 painottui yhdentoista kehittämisryhmän töiden 
tulosten jakamiseen ja juurruttamiseen. Toinen painoalue oli koko hankkeen sekä 
kehittämisryhmien työn arviointi, jota varten tehtiin laaja kysely hankkeeseen osallis-
tuneiden parissa. GERO-hankkeen loppuraportti julkaistiin SOCCAn ja Heikki Waris-
instituutin julkaisusarjassa no 12, nimellä Gerontologisen sosiaalityön pioneerit ken-
tällä (Liikanen Hanna-Liisa & Kaisla Susanna & Viljaranta Liisa). Hankkeen aikana 
kehitetyistä ja pilotoiduista työmenetelmistä on julkaistu SOCCAn ja Heikki Waris-
instituutin Työpapereita 3:2007 nimellä Gerontologisen sosiaalityön menetelmistä 
(Liikanen Hanna-Liisa & Kaisla Susanna).  
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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 aikana kehittämistoimintaa toteuttavat pilottitoimistot valittiin ja pilottien kehittämistyö 
käynnistyi. Kuntapilotteina kehittämistyötä toteuttavat Helsingissä Kaarelan työryhmä ja Hert-
toniemi- Itäkeskuksen työryhmä, Espoosta Leppävaaran työryhmä ja Vantaalta kehittäjä-
sosiaalityöntekijöiden verkosto. Pilottien kehittämistavoitteet ovat: verkostotyömuotojen kehit-
täminen, lastensuojelun käynnistymisvaiheen työkäytäntöjen tutkiminen ja kehittäminen, käy-
tännön opetuksen kehittäminen, nuorten kanssa tehtävän lastensuojelun avohuollon työn 
kehittäminen, lastensuojeluprosessien reflektointi ja kehittäminen sekä lastensuojelun hyvein 
käytäntöjen kokoaminen ja arviointi. Pilotit ovat oman kehittämistoimintansa tueksi voineet 
osallistua järjestettyihin pilottiseminaareihin (05/07, 09/07 ja 12/07) ja lisäksi hankkeen työn-
tekijät ovat tavanneet säännöllisesti kutakin pilottityöyhteisöä. 
 
Käytännön opetuksen kehittämiseksi tarjottiin keväällä 2007 Helsingin yliopiston yhteiskunta-
politiikan laitoksen sosiaalityön opiskelijoille mahdollisuus suorittaa asiakastyön taidot kurssi 
lastensuojelussa, tätä mahdollisuutta käytti hyväkseen 10 sosiaalityön opiskelijaa. Samalla 
toteutettiin selvitys lastensuojelun käytännön opetuksen kehittämisestä, joka on julkaistu 
hankkeen internet-sivuilla. 
 
Hankkeen internet-sivut suunniteltiin ja toteutettiin kevään 2007 aikana. Internet-sivuille koot-
tiin myös lastensuojelun työkalupakki, jossa on koottu tietoa lapsen osallisuutta edistävistä 
menetelmistä. Myös pilottien sekä koko hankkeen kehittämistoiminnan etenemistä voi seura-
ta hankkeen internet-sivuilta, www.socca.fi/lastensuojelu 
 
Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät järjestettiin 3.-4.9.2007. Päiville osallistui 300 pää-
kaupunkiseudun lastensuojelun asiantuntijaa. Kiinnostus päiviä kohtaan oli suurempi, kuin 
mitä osallistujia voitiin ottaa päiville. Päivillä esiteltiin pääkaupunkiseudun lastensuojelun hy-
viä käytäntöjä sekä perehdyttiin myös lastensuojelun teoreettisempaan jäsentämiseen. Kan-
sainvälisen tuulahduksen päiville toi Tanskasta Signe Welling, joka kertoi Tanskan mallista 
hoitaa vaikeahoitoisia lapsia perhehoidossa. 
 
Hankkeessa toteutettiin vuoden aikana sosiaalityöntekijöiden, johtavien sosiaalityöntekijöiden 
sekä lastensuojelun esimiesten osaamiskartoitus. Kartoitusten pohjalta jäsennettiin lasten-
suojelun osaamisen vahvuuksia ja kehittämisen kohtia. Kartoitusten pohjalta käynnistettiin 
pääkaupunkiseudun yhteisen lastensuojelun johtamisen – koulutussarjan suunnittelu. Osaa-
miskartoituksen on julkaistu hankkeen internet-sivuilla. 
 
Hankkeen kuntakehittäjät aloittivat toimintansa syyslukukauden alkaessa. Kuntakehittäjät 
tukevat oman kuntansa pilottien kehittämistoiminnan etenemistä sekä vastaavat kuntaa pal-
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velevista erillisistä kehittämistavoitteista, kuten lastensuojelun avohuollon palveluvalikon ko-
koamisesta. Helsingin kuntakehittäjä Tiia Hipp toimii tutkija-sosiaalityöntekijänä tutkien las-
tensuojelun käynnistymisvaihetta. 
 
 
Henkilöstö 
Projektipäällikkö Hanna Heinonen (50%) 8.1.2007 alkaen, projektisuunnittelija Johanna Met-
sälä 12.3. alkaen, projektitutkija Tiia Hipp (lastensuojelun käytännön opetuksen kehittäminen 
19.3-19.6.07), kuntakehittäjät Sanna Siltanen (Espoo) 1.7. alkaen, Helena Nyman (Vantaa) 
1.9. alkaen ja Tiia Hipp (Helsinki) 1.11. alkaen. 
 

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

 
 
Tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena on ollut lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja sosiaa-
linen vahvistaminen erityisesti suomi toisena kielenä – opettamista systematisoimalla. Sa-
malla tuetaan lapsen omaa äidinkieltä ja kulttuuria.  Päivähoidon henkilöstön ja monikulttuu-
risten vanhempien välistä kasvatuskumppanuutta kehitetään vertaisoppimisella ja lisäämällä 
varhaiskasvatuksen 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 2007 aikana järjestettiin seminaareja, koulutuksia ja verkostotapaamisia. Koulutus-
päiviä (osa oli menetelmäkoulutuksia) ja seminaareja järjestettiin yhteensä10. Keväällä teh-
tiin myös kolmen päivän opintomatka Ruotsiin.  Lisäksi seutukehittäjäyksiköt ja substanssi-
verkostot tapasivat useita kertoja vuoden aikana. Hankkeen päätösseminaari pidettiin 
23.11.07 Vantaan Heurekassa.  
 
Hankkeen arviointi toteutettiin vuonna 2007 edelleen sisäisenä arviointina. Arviointimenetel-
mää Kehittävä vertaiskäynti käytettiin edelleen.  
 
Keväällä 2007 Iina Järvi suoritti hankkeessa kolmen kuukauden maisteriopintoihin kuuluvan 
harjoittelun. Lisäksi on tulossa useita monikulttuurisuuteen liittyviä opinnäytetöitä.  
 
Hanke päättyi vuoden lopussa. 
 
Viestintä 
Projektipäällikkö kirjoitti Stakesin Varttuan sivuille kolumnin maaliskuussa. Hankkeella on 
verkkosivut osoitteessa http://www.socca.fi/moniku/. 
 
Tuotokset 
Hankkeen keskeisimpinä tuotoksina on monikulttuuriseen varhaiskasvatukseen kiinnittyvä 
pääkaupunkiseudun yhteinen toimintamalli ja työmenetelmät. Näistä on julkaistu myös kirja 
Monikulttuurinen varhaiskasvatus sekä DVD Kaksikieliseksi kasvamassa.  
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Hankkeen projektipäällikkö toimi myös STM:n varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön ke-
hittämisjaostossa sihteerinä. Jaosto tuotti julkaisun Maahanmuuttajatyön kehittäminen var-
haiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen maahanmuuttaja-asioissa tehtiin lisäksi yhteistyötä 
Stakesin kanssa.  
 
Henkilöstö 
 
Projektipäällikkönä toimi Heli Jauhola 1.9.2005 alkaen. Henkilöresurssina olivat myös kunta-
koordinaattorit 50 %:n työpanoksella (työpanos ostettu kunnilta). Helsingin kuntakoordinaat-
tori oli Pipsa Rusama, Espoon Arja Bisi ja Vantaan Iina Järvi. Lisäksi Iina Järvi aloitti korkea-
kouluharjoittelunsa suorittamisen joulukuussa 2006. Harjoittelu jatkui helmikuun 2007 lop-
puun. Iina Järvi toimi myös Heli Jauholan sairausloman sijaisena 10.4.–24.6.2007. Lisäksi 
hänet palkattiin hankkeen projektisuunnittelijaksi syksyksi 2007.  
 
 
 

5.5. 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. 
 
Toiminta 
Hankkeella on johtoryhmä ja ohjausryhmä. Ohjausryhmässä on edustus pääkaupunkiseudun 
kuntien päihdehuollon johdosta sekä HUS:sta ja Stakesista. Johtoryhmässä on kuntien päih-
dehuollosta vastaavia ylempiä virkamiehiä. Hankehenkilökunta ja ohjausryhmä ovat tehneet 
tiivistä yhteistyötä. 
 
Vuoden 2007 aikana hankkeessa on järjestetty seudullista ehkäisevää päihdetyötä, seudul-
lista päihdestrategiaa sekä kuntien ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä käsitelleet seminaarit. 
Hankkeessa on tehty ehkäisevää päihdetyötä, kuntouttavia laitospalveluja, päihdehuollon 
tilastointia ja pääkaupunkiseudun päihdehuoltojärjestelmää 2000 – luvulla käsittelevät selvi-
tykset. Hankkeessa aloitettiin päihdepalvelujärjestelmän kynnyksiä selvittävä tutkimus. Vuo-
den 2007 aikana hankkeessa on valmisteltu 2008 alusta aloitettava seudullinen päihdetyön 
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koulutusohjelma. Päihdehuollon kehittämishanke teki yhteistyötä muiden pääkaupunkiseu-
dulla toimivien sosiaali- ja terveyssektorin hankkeiden kanssa, esim. HUS:n päivystyshanke. 
 
Hanke on tehnyt yhteistyössä ohjausryhmän kanssa kunnille esitykset ehkäisevän päihde-
työn, kuntouttavien laitospalvelujen ja päihdehuollon tilastoinnin seudullisesta järjestämises-
tä. 
 
Raportit 
Pääkaupunkiseudun päihdehuoltojärjestelmä 2000-luvulla – Tilastollista tarkastelua. Satu 
Söderholm, SOCCAn ja Heikki Waris – instituutin työpapereita 2007:1 (pdf) 
 
Kansainvälinen toiminta 
Tutkijasosiaalityöntekijä Satu Söderholm ja projketipäällikkö Mikko Tamminen osallistuivat 
Correlation - European Network of Social Inclusion and Health:n järjestämään "Social 
Inclusion and Health - Crossing the Borders –konferenssiin Bulgarian Sofiassa 27.-
30.9.2007. 
 
Henkilöstö 
Vuoden 2007 aikana hankkeessa työskentelivät tutkijasosiaalityöntekijä Satu Söderholm ja 
projektipäällikkö Mikko Tamminen sekä Helsingin kaupungin maksuosuudella suunnittelija 
Nina Konttinen ja kehittämiskonsultti Timo Ylönen. 
 
 

5.6. Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito -hanke 2006–2008 
 
Tavoitteet 
Kesällä 2006 STM teki toimeksiantosopimuksen Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamis-
keskuksen (SOCCA) kanssa rahapelihaittojen selvittämisestä, sosiaali- ja terveysministeriön 
asettaman rahapeliongelmien ehkäisyn ja hoidon koordinaatioryhmän työn tukemisesta ja 
osaamiskeskusten asiantuntemuksen lisäämisestä rahapelihaittojen kohdalla. 
 
SOCCAn hankkeen tehtävänä on rahapelaamiseen liittyvien haittojen selvittäminen, tutkimi-
nen ja raportointi sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta, osallistuminen ehdotusten 
valmisteluun rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen tehokkaasta ehkäisystä sekä yhteistyö 
rahapeliongelmaisten palvelujen ja hoidon kehittämisessä erityisesti sosiaali- ja terveysminis-
teriön hallinnonalalla. Hanke luo ja kehittää rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäi-
syssä ja hoidon ja palvelujen kehittämisessä tarvittavia yhteistyörakenteita osaamiskeskus-
verkostossa sekä kehittää ja osallistuu yhteistyöhön ja sen kehittämiseen myös muissa kan-
sallisissa ja kansainvälisissä yhteistyörakenteissa.  
 
 
  
Toiminta 
 
Rahapelihaittojen selvittämisen ja raportoinnin ohella hanke on osallistunut koordinaatioryh-
män ehdotusten valmisteluun. Työskentelytapoja ovat olleet mm. koordinaatioryhmän ta-
paamiset, yhteistyökumppaneiden ja eri sidosryhmien tapaamiset, yhteistyön kehittäminen 
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä yhteistyö ja asiantuntija-apu meneillään olevissa 
ja suunnitteilla olevissa hoito-, ennaltaehkäisy- ja tutkimushankkeissa.  
 
STM:n koordinaatioryhmä luovutti vuodenvaihteessa 2007-2008 mietintönsä sosiaali- ja ter-
veysministeriön kansliapäällikölle. Työryhmä painotti ehdotuksissaan sitä, että pelaamisesta 
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aiheutuvien sosiaalisten, terveydellisten ja taloudellisten haittojen ehkäisy on nostettava ra-
hapelipolitiikan ensisijaiseksi tavoitteeksi. Työryhmän ehdotuksissa korostettiin rahapelaami-
sesta aiheutuvien haittojen ehkäisyn tehostamista sekä lainsäädännössä että käytännön 
toimin. Työryhmä ehdotti myös, että arpajaislakiin kirjataan yhtenäinen 18 vuoden alaikäraja 
kaikille rahapeleille, kaikkiin rahapeleihin otetaan käyttöön pelaajien tunnistamisjärjestelmä 
ikärajan valvomiseksi ja pelaamisen säätelemiseksi, rahapelien mielikuvamainonta kielletään 
ja valmistellaan tehokkaat seuraamukset, joilla turvataan laillisesti toimivien peliyhteisöjen 
toiminta suhteessa laittomaan tarjontaan sekä säännökset nykyistä ankarammista sanktioista 
laittoman pelitoiminnan torjumiseksi. Osaamiskeskusten osalta työryhmä ehdotti, että sosiaa-
lialan osaamiskeskukset resursoidaan tukemaan alueellista rahapelihaittojen ehkäisyä ja 
hoitoa Stakesin koordinoimana. 
 
 
Viestintä ja selvitykset 
Heinäkuussa 2007 julkaistiin SOCCAn ja Stakesin yhteistyönä tuotettava ja ylläpidettävä 
Pelihaitat –sivusto (www.stakes.fi/pelihaitat) rahapelihaittojen ehkäisyn ja hoidon tueksi. Si-
vusto on suunnattu työssään pelihaittoja kohtaaville, mutta myös päättäjät, toimittajat, koulut-
tajat, opiskelijat ja muut asiasta kiinnostuneet löytävät sieltä tietoa rahapelaamisesta. 
 
Hanke on osallistunut Stakesin pelihaitat julkaisujen tuotantoon ja suunniteluun. SOCCA 
julkaisi yhdessä Stakesin kanssa työssään pelihaittoja kohtaaville suunnatun tukiaineiston 
’Pelin merkit. Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville. 
SOCCA vastasi tukiaineiston sisällöstä. Materiaali on käännetty myös ruotsin kielelle ja sekä 
suomen- että ruotsinkieliset materiaalit ovat saatavana sekä painettuna että sähköisessä 
muodossa. 
 
Vuonna 2007 Stakesin työpapereita sarjassa julkaistuja uusia materiaaleja ovat: Pajula Mari: 
Ongelmapelaajan läheinen: sairas vai selviytyjä? Selvitys rahapeliongelman vaikutuksista 
läheisiin. Stakes, Työpapereita 26/2007, Taskinen, Teresa: Kaupassa, kioskilla ja kotikoneel-
la. Rahapelit nuorten elämässä. Stakes, Työpapereita 25/ 2007, Varvio, Saaramia: Katsaus 
Suomen rahapelijärjestelmään. Stakes, Työpapereita 24/2007. 
 
Hankkeen projektitutkija osallistui vuoden 2007 valtakunnallisille ’Päihdepäiville’ ja alusti ra-
hapeliongelmia käsitelleessä sessiossa peliongelman tunnistamisesta.  
 
Kansainvälinen toiminta 
Projektitutkija osallistui Ruotsissa Östersundissa Statens Folkhälsoinstitutin 19.–22.2.2007 
järjetämään seminaariin ’Best Practice in Prevalence Studies of Problem Gambling’, Tans-
kassa Kööpenhaminassa 21-22.5. pidettyyn seminaariin ’Spel på Internet & Preventionsarbe-
te med inriktning mot ungdomar med spelproblem’ sekä Las Vegasissa Yhdysvalloissa 11.–
13.11.2007 pidettyyn rahapelikonferenssiin ’Responsible Gaming, Regulation and Recovery: 
Testing Conventional Wisdom, jonka järjesti kahdeksatta kertaa NCRG (National Center for 
Responsible Gaming)  
 
Henkilöstö 
Mari Pajula työskentelee hankkeen  projektitutkijana sosiaali- ja terveysministeriön toimek-
siantosopimuksella 12.6.2006 alkaen 
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5.7. Seudullinen monikulttuurinen tietopalvelukeskus SELMA 
2003 – 

 
Seudullinen monikulttuurinen tietopalvelukeskus SELMA on aloittanut toimintansa vuonna 
2003 Pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelman projektina. Vuosi 2007 oli Selman ensimmäi-
nen projektikauden jälkeinen vuosi.   
 
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. Maahanmuuttajien koulutustiedotukseen erikoistu-
nut verkkopalvelu kokoaa tietoa myös alan ajankohtaisasioista ja täydennyskoulutuksesta 
sekä toimii verkostojen tiedotuskanavana.  
 
Verkostotilaisuudet ja tiedotus 
 
Suomen kielen kouluttajien verkoston (2003-) puitteissa tuotettu esite Mahdollisuuksia 
suomen kielen opiskeluun pääkaupunkiseudulla valmistui vuoden 2006 lopulla, esitettä jaet-
tiin kevät- ja kesäkauden aikana noin 9000 kappaletta. Suomen kielen kouluttajien ns. tuki-
ryhmä kokoontui kerran kevätkaudella. Suomen kielen koulutustietoa koottiin Selman verk-
kopalveluun kolmelta kaudelta, palvelussa oli vuoden aikana yli 600 suomen kielen kurssin 
tiedot. 
 
Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavan MAVA-koulutuksen kou-
luttajille järjestettiin kouluttajien toiveesta ensimmäinen verkostotapaaminen syksyllä. Ta-
paamisia päätettiin jatkaa. 
 
Luku- ja kirjoitustaidottomien liittyvä verkostotyö päätettiin kytkeä muuhun kouluttajien 
kanssa tehtävään yhteistyöhön. Toiminta alkoi alan toimijoiden kartoituksella. Syksyllä 2007 
järjestettiin kouluttajien ensimmäinen verkostotilaisuus. Verkkopalvelun aiheeseen liittyvän 
sivuston rakentaminen alkoi.  
 
Nuorten koulutus- ja palvelut –verkoston (2005-) puitteissa järjestettiin keväällä tilaisuus 
kodin ja koulun yhteistyöstä, jolloin käsiteltiin myös maahanmuuttajien vertaisryhmien tiedon-
keräystä. Syksyllä 2007 järjestettiin tilaisuus hallintokuntien rajat ylittävästä nuorisotyöstä.  
 
Ikääntyneiden maahanmuuttajien palveluja käsittelevän verkoston työ aloitettiin seudulli-
sen seminaarin suunnittelulla ja toimijoihin verkostoitumisella. Syyskuun alussa järjestetty 
seminaari toteutettiin yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton kanssa. Verkkopalvelun ikäänty-
vien maahanmuuttajat –sivusto avattiin.  
 
Ryhmä- ja kerhotoiminnan tiedonkeräystä tukeva verkostotyö keskittyi ryhmäpalveluja 
koskevaan tiedon keräykseen, tietoja koottiin kevät-, kesä- ja syyskaudelta. Toiminnan piiris-
sä on noin 40 toimijaa sekä kunnissa että järjestöissä.  
 
Maahanmuuttajien mielenterveyteen liittyvä verkostotyön suunnittelu alkoi tapaamalla 
SOS-keskuksen edustaja Lena Bremer sekä muulla alaan perehtymisellä.  
 
 
Muu seudullinen yhteistyö 
Selma osallistui vuoden aikana pääkaupunkiseudun kuntien ESR -suunnitteluun liittyvään 
yhteistyöhön. Lisäksi projektipäällikkö oli vuoden aikana TE-keskuksen Maahanmuuttajien 
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alkuvaiheen ohjaus- ja neuvonta –selvityshankkeen ja Infopankki.fi -verkkopalvelun ohjaus-
ryhmässä.  
 
Toiminnan rahoitus ja jatkosuunnittelu 
Toimintaa rahoittivat työministeriö, Helsingin kaupungin henkilöstökeskus, Espoon sosiaali- 
ja terveystoimi, Vantaan asukaspalvelut, sivistystoimi ja sosiaali- ja terveystoimi sekä Kauni-
aisten sosiaali- ja terveystoimi.  
 
Vuoden aikana varmistui jatkorahoitus vuodelle 2008. Pääkaupunkiseudun kunnat aloittivat 
maahanmuuttajille suunnatun sähköisen viestinnän tulevaisuutta koskevan suunnittelun, mi-
kä vaikuttaa jatkossa myös Selman toiminnan suunnitteluun ja hallintoon.  
 
Henkilöstö 
Selmassa työskenteli projektipäällikkö Eija Kyllönen-Saarnio. Selmassa jatkaa vuonna 2008 
yksi työntekijä. 
 
5.8 Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö – 
hanke, VKK-Metro 2007–2009 
 
Tavoitteet 
 
Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö – hankkeen ( VKK-Metro) tarkoi-
tuksena on vahvistaa ja luoda rakenteet varhaiskasvatuksen seudulliselle yhteistyölle ja ke-
hittämiselle sekä käynnistää varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön toiminta.  Tämän uuden 
rakenteen ja oppilaitosten (yliopistot ja ammattikorkeakoulut) kanssa tehtävän tutkimusyh-
teistyön avulla pyritään vahvistamaan ja lisäämään varhaiskasvatuksen kehittämistä, amma-
tillista osaamista ja uusien toimintatapojen arvioimista pääkaupunkiseudun päivähoidossa.  
 
Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat: 
1. Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön käynnistäminen pääkau-

punkiseudun neljän kaupungin (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa) alueella  
2. Varhaiskasvatuksen käytännöstä lähtevän käytäntö- ja kehittämistutkimuksen liittäminen 

kehittämisyksikkötyöhön (kaupungit ja oppilaitokset: yliopisto, ammattikorkeakoulut) 
 

Kehittämisyksikköhanke toteutetaan yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien (Espoo, Hel-
sinki, Kauniainen ja Vantaa), Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitoksen ja 
sosiaalialan osaamiskeskus SOCCAn kesken. Lisäksi yhteistyössä ovat mukana eri var-
haiskasvatuksen opetusta antavat oppilaitokset, varhaiskasvatuksen asiantuntijat sekä ne 
sosiaalialan osaamiskeskukset, joissa on meneillään vastaavanlaisia varhaiskasvatuksen 
kehittämisyksikköhankkeita. Tavoitteena on, että hankkeen päätyttyä varhaiskasvatuksen 
kehittämisyksikkö on vakiinnuttanut toimintansa osana pääkaupunkiseudun kuntien yhteis-
työtä.  
 
Toiminta 
Hanke alkoi keväällä 2007 ohjausryhmän toiminnan käynnistymisellä. Ohjausryhmässä on 
edustus pääkaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatuksen/päivähoidon johdosta ja henkilös-
töstä, Helsingin yliopistosta sekä Soccasta. Ohjausryhmä on kokoontunut vuonna 2007 vii-
teen kokoukseen ja yhteen seminaarin 5.11.2007. 
 
Syksyllä hanketyöntekijöiden aloittamisen jälkeen täsmennettiin hankesuunnitelmaa ja tavoit-
teita sekä aloitettiin yhteistyöfoorumien rakentaminen.  
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Hankkeen aikana toteutetaan kahta tutkimuksen ja kehittämisen teemaa: Varhaiskasvatuk-
sen dokumentoinnin ja arvioinnin kehittäminen kaupunkien ja Helsingin yliopiston yhteistyönä 
sekä monikulttuurisen varhaiskasvatuksen kehittäminen pääkaupunkiseudulla. Työ aloitettiin 
valmistelemalla varhaiskasvatuksen arvioinnin kartoitusta pääkaupunkiseudulla sekä kerää-
mällä Moniku-hankkeessa tehdyt kuntien suunnitelmat uusien toimintamallien implementoin-
nista. 
 
 
 
Henkilöstö 
Hankehenkilöstönä toimii 1.10.2007 alkaen tutkijatohtori KT Tuulikki Venninen ja 1.11.2007 
alkaen erityissuunnittelija KM Anna-Riitta Mäkitalo. Lisäksi hankkeessa toimii 17.12.2007 – 
16.3.2008 korkeakouluharjoittelijana Birgitta Vilpas (Helsingin yliopiston soveltavan kasvatus-
tieteen laitos). 
 
5.9. Pääkaupunkiseudun hyvinvointitutkimus 2007–2008 
 
 
Tutkimuksen tavoitteet 
 
Pääkaupunkiseudun hyvinvointitutkimuksen avulla halutaan tuottaa kunnille kokemusperäistä 
tietoa kuntalaisten hyvinvoinnin/pahoinvoinnin tilasta.  Lähtökohtana on tutkia pääkaupunki-
seudun asukkaiden (Espoo, Helsinki, Vantaa, Kauniainen) subjektiivisen hyvinvoinnin tilaa ja 
kehitystä kuntalaisen näkökulmasta.  Tutkimuksessa lähestytään sekä hyvin- että pahoin-
vointia, erityisesti suurkaupunkinäkökulmasta ja pyrkimyksenä on päästä käsiksi asioihin, 
jotka ilmenevät ensimmäisenä juuri pääkaupunkiseudulla. Tulokset ovat hyödyllisiä niin kan-
salaisille itselleen kuin politiikan tekijöille ja virkamiehille suunnittelun pohjaksi.   
 
Toiminta 
 
Tutkimus toteutetaan kahdessa osassa. Ensin tehdään laaja kyselytutkimus Espoon, Helsin-
gin, Kauniaisten ja Vantaan asukkaille.  Tämän jälkeen toisessa osiossa syvennytään haas-
tattelujen avulla joihinkin erityisryhmiin ja kysymyksiin, jotka ovat kyselyssä nousseet erityi-
sesti esiin.  
 
Hankkeen ensimmäisen osan suunnittelu käynnistyi suunnitteluryhmän kokouksilla vuonna 
2007. Elokuussa järjestettiin työseminaari, jonka tarkoituksena oli löytää uusia ajatuksia ja 
näkökulmia hyvinvointitutkimuksen toteuttamiseen. 
 
Hankkeen toteutus käynnistyi vuoden 2007 loppupuolella, jolloin hankkeen tutkija on tehnyt 
työsuunnitelman, rakentanut verkostoa sekä tutustunut tausta-aineistoon. 
 
Hankkeelle on perustettu tukiryhmä ja ohjausryhmä. Tukiryhmässä on edustus pääkaupunki-
seudun kunnista ja sen tehtävänä on valmistella tutkijan tukena kyselylomaketta, otantaa, 
analyysia ja raporttia.  Ohjausryhmässä on edustettuna pääkaupunkiseudun kuntien lisäksi 
Stakes, Helsingin yliopisto, Kuntoutussäätiö ja SOCCA. Sen tehtävänä on tehdä tutkimuk-
seen liittyviä linjauksia, seurata tutkimuksen edistymistä, ohjata tutkimusta sisällöllisesti, huo-
lehtia kuntien intressien toteutumisesta ja toimia edestakaisena tiedon välittäjänä. 
 
Henkilöstö 
 
Hankkeessa toimii tutkija Saija Turunen 19.11.2007 lähtien. 
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5.10 Monikulttuurisen opiskelijan työssäoppimisen ohjaaminen 
        päiväkodissa, TOP-hanke 2007–2008 
 
Tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena on laatia malli monikulttuuristen opiskelijoiden työssäoppimisen oh-
jaamiseen sekä kehittää työssäoppimisen ohjaajien ohjauskäytäntöjä ja -taitoja päiväkodeis-
sa 
 
 
Toiminta 
Hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa valtakunnallista käytännön harjoit-
telun hanketta, jossa ovat mukana sosiaalialan osaamiskeskukset eri sosiaalipalvelujen alal-
ta. Varhaiskasvatuksen osahanke toteutetaan kolmen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Pi-
kassos Oy, Poske ja SOCCA) yhteistyönä, siten että kaikki kolme osa-aluetta täydentävät 
toisiaan ja käytännön harjoittelun kehittämisen kokonaisuutta. 
 
SOCCAn hankkeessa on syksyn aikana kerätty tietoja työssäoppimisen ohjaamisesta ja ke-
hittämisehdotuksia päiväkotien ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyöhön. Lisäksi on kartoi-
tettu työssäoppimisen ohjaajien koulutustarpeita.  
 
Sosiaalialan kolmen osaamiskeskuksen välinen videoneuvottelu on ollut syksyllä kaksi ker-
taa ja SOCCAn osahankkeen työryhmä on kokoontunut myös kaksi kertaa. Toisen asteen 
oppilaitosverkosto on osallistunut aktiivisesti hankkeen etenemisen seuraamiseen.  
 
Henkilöstö 
Hankkeessa työskentelee osa-aikaisena (50 %) projektisuunnittelija Lila Harjamäki. Myös 
varhaiskasvatuksen erityissuunnittelijan Tuija Portellin työpanosta käytetään hankkeessa. 
Syksyllä hankkeessa suoritti Omnian aikuisoppilaitoksen lehtori oman työelämäjaksonsa.  
 
 

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. 
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Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Marja-Leena Remes Espoosta ja varapuheenjohtajana 
Maritta Pesonen Vantaalta. Johtoryhmä kokoontui toimintavuoden aikana useita kertoja.  
(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 
VTT Kirsi Nousiainen 1.7.2004 alkaen 
 
Erityissuunnittelijat 
VTL Hanna Heinonen, sosiaalityö 1.1.2004 alkaen (7.1.2007 alkaen 50 % työpanos)  
KM Kirsi Alila, varhaiskasvatus 1.8.2004 – 28.2.2006 (virkavapaalla) 
sijaisena KM Tuija Portell 1.3.2006 alkaen 
 
Erikoistutkija 
VTT Ullamaija Seppälä 1.8.2006–31.12.2007 
 
Projektisihteeri  
Annika Turunen 17.10.2005 alkaen 
 
Toimistosihteeri 
Mia Hölimäki 1.9.–31.12.2007 

Hankehenkilöstö  
 
Asunnottomien palvelujen kehittämisyksikkö  
Projektipäällikkö YTM Sanna Sunikka 17.10.2005 alkaen 
Tutkijasosiaalityöntekijä VTM Hannele Tainio 2.1.2006 – 30.6.2007 
Projektisuunnittelija VTM Elisabet Erkkilä 1.8.–31.10.2007 
 
Gerontologisen sosiaalityön hanke 
Projektisuunnittelija VTM Susanna Kaisla 1.5.2005 - 30.11.2007 
Projektipäällikkö VTT Hanna-Liisa Liikanen 12.9.2005 - 31.12.2007 (työsopimus jatkuu 
1.1.2008 SOCCAn perusrahoituksella) 
Projektitutkija VTM Liisa Viljaranta 6.2.2006 - 31.10.2007 
 
Lastensuojelun kehittämisyksikkö 
Projektipäällikkö VTL Hanna Heinonen (50 % työpanos) 7.1.2007 alkaen 
Projektisuunnittelija VTM Johanna Metsälä 12.3.2007 alkaen 
 
Lastensuojelun käytännön harjoittelun kehittäminen 
Tutkijasosiaalityöntekijä VTM Tiia Hipp 19.3. – 19.6.2007 
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Moniku-hanke 
Projektipäällikkö FM Heli Jauhola 1.9.2005 - 31.12.2007 
Projektisuunnittelija Lto Iina Järvi 10.4. – 24.6. & 6.8–31.12.2007 
Tutkimusapulainen KM Sanna Ojala 1.1. – 2.2.2007 
 
Päihdetyön kehittämishanke 
Tutkijasosiaalityöntekijä VTM Satu Söderholm 14.8.2006 alkaen 
Projektipäällikkö YTM Mikko Tamminen 2.10.2006 alkaen 
 
Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito -hanke 
Projektitutkija VTM Mari Pajula 12.6.2006 alkaen 
 
Monikulttuurinen tietopalvelukeskus Selma 
Projektipäällikkö FM Eija Kyllönen-Saarnio 19.9.2005 alkaen 
 
Pääkaupunkiseudun hyvinvointitutkimus 
Tutkija PhD Saija Turunen 19.11.2007 alkaen 
 
Top-hanke 
Projektisuunnittelija KK Lila Harjamäki (50 % työpanos) 1.9.2007 alkaen 
 
VKK-Metro 
Erityissuunnittelija KM Anna-Riitta Mäkitalo 1.11.2007 
 
Projektisuunnittelija VTM Riitta Ropo (50 % työpanos) 1.9.2006 alkaen 
 

Muu henkilöstö 
Korkeakouluharjoittelija Taina Kuisma, Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos 
Korkeakouluharjoittelija Anna-Maija Josefsson, Helsingin yliopisto, Yhteiskuntapolitiikan lai-
tos 

Henkilöstön osaamisen kehittäminen 
 
Henkilöstön osaamisen kehittämisessä on korostunut johtaminen ja arviointiosaami-
nen. Henkilöstön arviointiosaamista on kehitetty osallistumalla koulutuksiin. Johtaja 
osallistui Palmenian järjestämään arviointi hyvinvointipalvelujen kehittämisessä -
koulutukseen ja suunnitteluhenkilökunta puolestaan Palmenian järjestämään Arvioin-
nin Diploma-koulutukseen. Henkilöstö osallistuu runsaasti erilaisiin kaupunkien ja 
muiden ulkopuolisten tahojen koulutuksiin. 
 
Kansainvälisiin konferensseihin osallistumisen lisäksi henkilöstö on osallistunut eri-
laisiin sosiaalialan ja tutkimuksen seminaareihin. Henkilökuntaa on kannustettu myös 
omien jatko-opintojen suorittamiseen. SOCCAn henkilöstöstä Hanna Heinonen sai 
valmiiksi yhteisösosiaalityön ammatillisen erikoistumiskoulutuksen, valtiotieteiden 
lisensiaatin tutkinnon. 

Rahoitus 
 
SOCCAn perustoiminnan rahoitus on perustunut valtionavustukseen, jonka määrä 
vuonna 2007 on ollut 368 589 €. Lisäksi muita tuloja oli yhteensä 9555 €. Hankkei-
den tulot vuonna 2007 olivat yhteensä 1 027 141 €. Hankkeisiin rahoitusta kuluneen 
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vuoden aikana on saatu Sosiaalialan kehittämishankkeesta, Kansallisesta terveys-
hankkeesta, Sosiaali- ja terveysministeriöltä, Työministeriöltä, Helsingin, Espoon, 
Vantaan ja Kauniaisten kaupungeilta.  
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Liite 1 
 
Johtoryhmän jäsenet 
 
SOCCAn johtoryhmän jäsenet 2007–2009 
 
Espoon kaupunki  
 
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja-Leena Remes ja päivähoitopalvelujen johtaja Titta 
Tossavainen 

Varajäsenet: Palvelukeskuksen päällikkö Merja Nikitin ja päivähoitopäällikkö Kaarina Salo-
nen  

Helsingin kaupunki 
 
Kehittämispäällikkö Eija Bergman, aikuispalvelujohtaja Helinä Hulkkonen ja varhaiskasva-
tuspäällikkö Hannele Lakkavaara  

Varajäsenet: Hallinto- ja kehittämisjohtaja Marja-Leena Toukonen, toimistopäällikkö Sari Toi-
viainen ja kehittämiskonsultti Pirjo-Leena Malassu 

Kauniaisten kaupunki 
 
Sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen 
 
Varajäsen: Sosiaalipalvelupäällikkö Taru Kaikkonen 

 
Vantaan kaupunki  

Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen ja päivähoitopalvelujen johtaja Sole Askola-
Vehviläinen 
 
Varajäsenet: Päihdehuollon palvelupäällikkö Hilkka Vihavainen  ja vammaispalvelujenn pääl-
likkö Raimo Aarniola 

Ammattikorkeakoulut 

Koulutusjohtaja Johanna Holviki, Stadia  
 
Varajäsen: Osastopäällikkö Camilla Wikström-Grotel, Arcada 
 
Yksikönjohtaja Jari Helminen, Diak 

Varajäsen: Koulutusalajohtaja Anna-Liisa Männikkö, Laurea 

Helsingin yliopisto, soveltavan kasvatustieteen laitos 

Kasvatustieteen Lehtori Leena Tahkokallio 

Varajäsen: Professori Juhani Hytönen 

Helsingin yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos  
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Professori Erja Saurama 

Varajäsen: Laitoksen johtaja, yliopistonlehtori Keijo Rahkonen 

Sosiaalialan järjestöt 
 
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, projektisuunnittelija Ulla Saastamoinen 

Varajäsen: Kehitysjohtaja Juha A. Pantzar 

 
 
 
 
 
 
 


