
Toimintakertomus 2011 
ja katsaus tulevaan

Vaikutamme siihen, että jokaisella ihmisellä 
pääkaupunkiseudulla olisi tasa-arvoiset  
edellytykset hyvään elämään.



1

Soccan toimintakertomus 2011 ja
katsaus vuoteen 2012

Socca pähkinänkuoressa .........................................................................................................................2

Yhteenvetoa menneestä ja katsaus tulevaan ..............................................................................................3

Asiakasosallisuus ....................................................................................................................................6

Urbaani kaupunkisosiaalityö ...................................................................................................................7

Tutkimuksen, kehittämisen ja opetuksen yhteistyörakenne ja yliopistoyhteistyö ........................................8

Yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa .............................................................................................. 12

Lapset ja perheet .................................................................................................................................. 13

Aikuiset ............................................................................................................................................... 16

Hyvinvointi ......................................................................................................................................... 20

Maahanmuuttajatyö ............................................................................................................................. 21

Erilliset toimeksiannot ......................................................................................................................... 22

Kansainvälinen toiminta ....................................................................................................................... 25

Viestintä .............................................................................................................................................. 27

Henkilöstö .......................................................................................................................................... 30

Talous ................................................................................................................................................. 31

Kannen kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki/Kimmo Brandt



2

Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan
osaamiskeskus pähkinänkuoressa

Socca on verkosto-organisaatio, joka tekee tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun kuntien sekä oppilai-
tosten kanssa. Kehitämme uusia työmenetelmiä, tuotamme sosiaalialaa koskevaa tietoa ja teemme käy-
täntöä hyödyttävää tutkimusta. Lisäksi välitämme pääkaupunkiseudulla tehtävän kehittämistyön tulok-
sia käytännön työntekijöille.

Toimintamme pohjautuu sosiaalialan osaamiskeskuksia koskevaan lakiin ja pääkaupunkiseudulla sol-
mittuun yhteistyösopimukseen. Sopimuskumppaneitamme ovat kunnat, Helsingin yliopisto ja Metro-
polia Ammattikorkeakoulu. Toimintaa ohjaa sopimuskumppaneiden ja muiden tärkeiden yhteistyö-
kumppaneiden edustajista koostuva johtokunta.

Socca on osa valtakunnallista sosiaalialan osaamiskeskusverkostoa ja toimii Helsingin, Vantaan, Espoon
ja Kauniaisten alueella. Toimintaa säätelee sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annettu laki
(1234/2001) ja asetus (1411/2001). Toiminta saa valtionavustusta, ja valtakunnallisesti toimintaa ohjaa
sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta. Osana Soccaa toimivat Heikki Waris -instituutti
ja Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö VKK-Metro. Socca on hallinnollisesti osa
Helsingin sosiaalivirastoa.

Soccassa kehittäminen, tutkiminen ja opetus muodostavat toisiinsa kiinnittyvän kokonaisuuden, minkä
tuloksena sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen asiantuntijuus ja osaaminen vahvistuvat. Tiivis oppilaitosyh-
teistyö varmistaa korkealaatuisen kehittämisen ja tulosten siirtymisen osaksi opetusta. Käytännön tarpei-
siin vastaaminen on periaatteellinen lähtökohtamme sekä lyhyemmille kehittämishankkeille että pysy-
vämmälle tiedonmuodostukselle ja tietopohjan vahvistamiselle.

Kehitämme ja tutkimme lasten ja perheiden, aikuisten, vanhusten ja maahanmuuttajien palveluja sekä
hyvinvoinnin edistämistä ohjelmallisin tavoittein pysyvissä kehittämisverkostoissa ja kuntien strategises-
sa ohjauksessa.

Visiomme on vuoteen 2015 mennessä

Olemme sosiaalialan kehittämistyön luotettava osaaja. Kokoamme kehittämistyöhön ammat-
tilaiset, asiakkaat, tutkijat, opettajat ja opiskelijat. Vaikutamme siihen, että jokaisella ihmi-
sellä pääkaupunkiseudulla olisi tasa-arvoiset edellytykset hyvään elämään.

Tunnuslukuja vuodelta 2011

Vakituisia työntekijöitä 7
Vakituisia henkilöitä 3 yliopiston palkkaamana Heikki Waris -instituutissa
Hanketyöntekijöitä 11 ja Helsingin kaupungin rahoittamia tutkijasosiaalityöntekijöitä 4

Kokonaisbudjetti 2,1 milj. euroa

Pysyviä kehittämisverkostoja 7 kpl
Kaikille avoimiin seminaareihin ja koulutuksiin osallistui yli 2 000 henkilöä
Verkkosivuillamme oli käyntejä keskimäärin noin 3500 /kk ja kävijöitä 2100 /kk
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Yhteenvetoa menneestä ja katsaus tulevaan

Viime vuosi oli sosiaalialan osaamiskeskusten juhlavuosi - sosiaalialan osaamiskeskukset täyttivät 10
vuotta. Myös Heikki Waris -instituutti juhli 10-vuotista historiaansa. Soccan vastuulla olleet 10. sosiaa-
lialan osaamiskeskuspäivät valmisteltiin yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun kulttuurialan ja
sosiaalialan opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Osaamiskeskuspäivillä eri puolilla kaupunkia keskityttiin
yhdessäoloon ja yhteistyön luomiseen monissa eri työpajoissa. Heikki Waris -instituutin juhlaseminaa-
rissa puolestaan oli arvokasta muistelua, aikaansaannosten arviointia ja nykypäivän kuvaamista. Sosiaa-
lialan osaamiskeskukset eri puolilla maata ovat viettäneet juhlapäiväänsä kukin omana perustamispäivä-
nään, Soccan vuoro juhlistaa perustamispäivää on huhtikuussa 2012.

Menneiden muistelemisen ohessa koko vuoden 2011 ajan käytiin keskustelua niin valtakunnallisesti
kuin pääkaupunkiseudulla siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja tutkimus tulevai-
suudessa pitäisi järjestää. Tämä ei voinut olla vaikuttamatta myös siihen, miten me itse painotimme
työtämme. Alkuvuodesta osaamiskeskusjohtajat saivat osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunnalta
tehtäväksi arvioida nykytilannetta ja tehdä siltä pohjalta ehdotukset yhteistyörakenteesta perustervey-
denhuollon yksiköiden kanssa. Syksyn alussa puolestaan nimettiin pääkaupunkiseudulla kaksi selvitys-
henkilöä ja heille taustaryhmä tekemään vastaavia ehdotuksia metropolialueella. Sekä oma väki että
johtokunnan jäsenet olivat aktiivisesti mukana selvitystöissä.

Kummastakaan selvitystyöstä ei kuitenkaan seurannut mitään toimenpiteitä, ellei sellaiseksi lueta sosiaa-
li- ja terveysministeriöltä saatua seuraavaa tehtävää visioida sosiaalialan kehittämistarpeita tulevaisuudes-
sa. Tämäkin työ ehti valmistua ennen vuoden loppua. Toisiaan seuraavilla selvityksillä haetaan apua
siihen, miten kehittämisestä ja tutkimuksesta pitäisi säädellä niin sosiaalihuoltolaissa kuin sosiaali- ja
terveyspalvelujen järjestämistä koskevassa lainsäädännössä, jotka molemmat ovat tämän hallituskauden
agendalla.  Metropolialueella selvityshenkilöiden ehdotukset eivät ilmeisesti vastanneet tilaajien odotuk-
sia ja toimenpiteet jäivät odottamaan muiden organisatoristen uudistusten ja lainsäädännön etenemistä.

Vaikka selvitystyöt eivät ole tuottaneet mitään hallinnollisia toimenpiteitä, ovat ne vahvistaneet ajatusta
ryhtyä vähitellen rakentamaan yhteistyötä myös terveydenhuollon suuntaan. Viime vuoden aikana yh-
teistyö kuntien hyvinvointityöstä vastaavien työryhmien kanssa tiivistyikin, aloitettiin yhteistyö yleislää-
kärien käytännön opetuksen kanssa ja sosiaalityön yksikkö ryhtyi ideoimaan yhteistä moniammatillista
opetus- ja tutkimusareenaa. Edelleen ensi vuoden aikana yhteistyötä tiivistetään myös perusterveyden-
huollon yksikön kanssa toivottavasti vanhustutkimukseen liittyen.  Sen jälkeen kun Helsinki viimeisenä
kaupunkina Suomessa on yhdistänyt sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen hallinnon alle, tulee päätet-
täväksi myös Soccan hallinnollinen asema ja suhde perusterveydenhuollon kehittämisyksikköön.

Myös sosiaalihuoltolain valmistelu on näkynyt työssämme. Sosiaalihuoltolaki tulee vaikuttamaan paljon
siihen, missä hengessä työtä tulevaisuudessa tehdään koko sosiaalialalla ja siksi lain mahdollisimman
avoin ja laajapohjainen valmistelu on ollut hieno asia. Olemme pitkin vuotta pienissä kokoonpanoissa
yhdessä kuntien, yliopiston ja oman väen kesken keskustelleet lain eri versioista ja monin tavoin jaka-
neet tietoa lain valmistelun etenemisestä. Osaamiskeskusjohtajat antoivat lausunnon lakia valmistelevan
työryhmän väliraportista ja järjestivät suosiota saaneen kolmen kuulemistilaisuuden sarjan, joista kes-
kimmäisen järjestämisvastuu oli Soccalla. ”Kuuleeko laki” keskustelutilaisuus veti Hotelli Arthurin audi-
torion täyteen väkeä ja tuotti paksun nipun arvokkaita kirjallisia kommentteja lakiluonnokseen. Lain
valmistelu jatkuu 31.6.2012 saakka, ja myös Socca tulee edelleen organisoimaan yhteisiä keskusteluja ja
kokoamaan pääkaupunkiseudun asiantuntijoiden kantoja lainvalmistelijoiden käyttöön.

Sosiaalialan osaamiskeskusten yhteisenä painotuksena on ollut huolehtia että opetuksesta ja tutkimuk-
sesta ja niiden rahoituksesta säädettäisiin yhdenvertaisesti terveydenhuollon kanssa. Osaamiskeskusjoh-
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tajat ja sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet käynnistivätkin helmikuussa yhteisen valmistelutyön, jonka
tuloksena syntyivät ehdotukset sosiaalihuollon opetusta, tutkimusta ja kehittämistä koskevan säätelyn
pohjaksi. Ehdotuksia viedään sinnikkäästi eteenpäin koko sosiaalihuoltolain valmistelun ajan. Sosnet ja
sosiaalialan osaamiskeskukset ovat muutenkin päättäneet vahvistaa yhteistyötään sosiaalialan asioiden
edistäjinä ja sopineet säännöllisistä neuvotteluista kaksi kertaa vuodessa.

Yksi yhteinen voimanosoitus oli osaamiskeskusjohtajien organisoima 25 suurimman kunnan allekirjoit-
tama vetoomus sosiaalityön koulutuksen puolesta. Kussakin sosiaalityön opetusta antavassa yliopistossa
kuntien edustajat tapasivat rehtoria sekä tiedekunnan ja sosiaalityön oppiaineen edustajia. Pääkaupunki-
seudun kunnat tapasivat Helsingin yliopiston rehtoria apulaiskaupunginjohtaja Laura Rädyn johdolla.
Keskustelut koskivat niin aloituspaikkoja, erikoistumiskoulutusta kuin tutkimustakin.  Ensi vuonna
jatketaan huolehtimalla, että aihe pysyy myös rehtorineuvoston asialistalla ja sosiaalityön kysymykset
nousevat esiin niin opetus- ja kulttuuriministeriön kuin sosiaali- ja terveysministeriön kanssa käytävissä
neuvotteluissa.

Soccan toimintasäännössä määritelty kuntien ja yliopiston dekaanien tapaaminen järjestettiin helmi-
kuussa. Tarkoitus oli arvioida ovatko kuntien ja yliopiston yhteiset opetus- ja tutkimusresurssit molem-
pia osapuolia hyödyttävässä käytössä. Mukana oli tällä kertaa myös yleislääketieteen laitoksen ja kuntien
terveydenhuollon edustus. Tilaisuus sai kiitosta osallistujilta ja seuraava tilaisuus järjestetään talvella
2012.

Mennyttä vuotta rytmitti myös paneutuminen Soccan strategian päivittämiseen.  Helmikuussa johto-
kunta keskittyi koko päivän ajan kokoamaan näkemyksiään Soccan strategisista tavoitteista, sen jälkeen
oma väki työsti asiaa eteenpäin koko kevään, syksyllä oma väki kokoontui strategiapäivään Jätkäsaareen
ja tältä pohjalta johtokunta on peräti kolmessa kokouksessaan käsitellyt ehdotuksia linjauksiksi, visioksi
ja strategisiksi kehittymishaasteiksi.  Paperit tuskin tulevat koskaan ihan valmiiksi, mutta näkemys siitä,
mikä on Soccan tuoma lisäarvo kuntien vastuulla olevalle kehittämistoiminnalle tai korkeakoulujen
vastuulla olevalle opetukselle tai tutkimukselle on taas asetta yhteisempi ja kirkkaampi.

Soccan visiona vuoteen 2015 on

Olemme sosiaalialan kehittämistyön luotettava osaaja. Kokoamme kehittämistyöhön ammat-
tilaiset, asiakkaat, tutkijat, opettajat ja opiskelijat. Vaikutamme siihen, että jokaisella ihmi-
sellä pääkaupunkiseudulla olisi tasa-arvoiset edellytykset hyvään elämään.

Elämää Soccassa on entiseen tapaan värittänyt henkilöstön vaihtuminen sen myötä kun hankkeet lop-
puvat ja uudet alkavat. Vakituisissa vakansseissakin tapahtui muutoksia kun YM Laura Yliruka valittiin
Riitta Hyytisen jälkeen Heikki Waris -instituutin johtavaksi tutkijasosiaalityöntekijäksi ja pitkään täyt-
tämättömänä ollut sosiaalihuollon erityissuunnittelijan tehtävä saatiin täytetyksi ja siihen valittiin VTM
Anna-Kaisa Tukiala. Erikoistutkija Kirsi Nousiainen jäi syksyllä toimivapaalle ja hänen sijaisenaan jat-
kaa meillä jo ennestään työskennellyt Ph.D. Saija Turunen. Sosiaalityön käytäntötutkimuksen profes-
suurin vakituinen täyttö on ollut vireillä koko vuoden aikana. Ansiovertailujen, asiantuntijalausuntojen
ja haastattelun pohjalta yliopiston nimeämä valintaryhmä on vuoden lopussa tehnyt esityksensä ja vaki-
tuinen nimitys tehtäneen talvella 2012. Näiden valintojen jälkeen ydinjoukkomme on taas vähän vah-
vempi ja vakinaisempi ja vuodesta 2012 on tulossa aktiivinen ja uusia aloitteita aikaansaava vuosi.

Ensi vuonna keskitymme parantamaan asiantuntemustamme asiakaslähtöisten palvelujen kehittämises-
sä. Olemme myös asettaneet tavoitteeksemme olla nykyistä fokusoidummin urbaanien ilmiöiden tunti-
joita ja haemme vahvistusta omalle työllemme myös yhteistyöstä Helsingin tietokeskuksen kanssa.
Heikki Waris -instituutin 10-vuotisseminaari osoitti, miten vahva arvostus Helsingin yliopiston sosiaali-
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työn käytäntötutkimuksella ja -opetuksella kansainvälisesti on ja ensi vuonna panostamme myös kan-
sainvälisyyteen.

Socca on verkosto-organisaatio niin pääkaupunkiseudulla kuin valtakunnallisesti. Monia myönteisiä
merkkejä on nähtävissä siinä, että ensi vuonna pystymme solmimaan uutta yhteistyötä THL:n ja kunti-
en kesken, aikaisempien yliopisto-kumppaneiden kanssa lisäksi Aalto-yliopiston kanssa sekä nykyistä
systemaattisemmin alueen kaikkien kolmen ammattikorkeakoulun - Laurean, Metropolian ja Diakin –
kanssa.

Sosiaalialan osaamiskeskuksilla omine verkostoineen on vahva asiantuntija-asema valtakunnallisina sosi-
aalialan asiantuntijoina. Toimintasuunnitelman liitteenä on yhteenveto siitä, missä kaikissa työryhmissä
osaamiskeskukset ovat edustettuina. Työryhmien lisäksi säännölliset tapaamiset peruspalveluministerin,
Kuntaliiton johdon ja THL:n johdon kanssa ovat jo vakiintuneet. Yritämme entistä paremmin vaikut-
taa näiden kanavien avulla myös pääkaupunkiseudun sosiaalialan kehittymiseen. Soccan johtokunta on
se paikka ensi vuonakin, jossa myös näistä sosiaalialan isoista tulevaisuuden kysymyksistä keskustellaan
ja yhdessä viedään näkemyksillä myös muille foorumeille.

Uusia aloitteita vuodelle 2012

Ulkopuolisesti rahoitetut hankkeet ovat näkyvä osa Soccan toimintaa. Entiseltä pohjalta jatkavat Peli-
klinikka, Savuton pääkaupunkiseutu, Nimi Ovessa, VKK-Metro ja Kehrä. Uusi valtakunnallisestikin
merkittävä toimeksianto on kotoutumisen verkosto-ohjauksen mallin suunnittelu, jonka Socca tarjous-
kilpailun pohjalta sai tehtäväkseen. Jo viime vuoden puolella aloitettiin yhteistyö Vantaan köyhyysneu-
vottelukunnan kanssa, joka toivottavasti tämän vuoden aikana johtaa myös tutkimusyhteistyöhön.

Uusi Kaste-ohjelmakausi alkoi vuonna 2012 ja tarjoaa mahdollisuuden hakea rahoitusta laajoihin koko
Etelä-Suomen yhteisiin kehittämishankkeisiin. Socca on mukana määrittämässä kehittämisen painopis-
teitä ja valmistelemassa hankkeita pääkaupunkiseudun kuntien tarpeiden pohjalta.

Socca on tehnyt aloitteen Innovatiivinen Helsinki -ohjelmaan, jota Helsingin kaupunki yhdessä Aalto-
yliopiston kanssa toteuttaa.  Ideana on uudistaa sosiaalialan työympäristöjä asiakaskeskeisiksi yhdessä
palvelumuotoilijoiden ja arkkitehtien kanssa.  Tekesin kanssa puolestaan jatketaan Helsingin, Espoon ja
Vantaan yhteisen aikuissosiaalityön kehittämishankkeen valmistelua tavoitteena saada myös kolmas
sektori kuntien rinnalle kehittämistyöhön.

Kaikki Heikki Waris -instituutin sosiaalityöntekijät vaihtuivat vuoden vaihteessa, mikä tarkoittaa myös
uusien sosiaalityön käytäntötutkimushankkeiden käynnistymistä.  Aiheina vuosina 2012–2013 ovat
moniammatillinen yhteistyö lastensuojelussa ja kokemusasiantuntijuus ja yhteistutkijuus.

Vuosi 2012 on Viestinnän vuosi. Tuomme aktiivisesti koko vuoden ajan esiin omaa perustehtäväämme,
aikaansaannoksia 10 vuoden ajalta ja visiotamme sosiaalialan tulevaisuudesta. Pääkaupunkiseudun sosi-
aalialan osaamiskeskus on perustettu huhtikuussa 2002, ja tätä juhlistamme Avoimin ovin 27.4.

Lisätietoja

Pirjo Marjamäki, johtaja
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Asiakasosallisuus

Vahvistetaan asiakasosallisuuden asiantuntijuutta

Soccan strategiassa 2012–2015 yhdeksi kehittämishaasteeksi nostettiin asiakasosallisuus. Pohjana tälle
on Soccassa tehty pitkäjänteinen ja monimuotoinen sosiaalipalvelujen kehittämistyö, jossa on eri kei-
noin kehitetty ja juurrutettu asiakaslähtöisiä toimintatapoja. Strategisiksi toimiksi valittiinkin asia-
kasosallisuuteen liittyvän asiantuntemuksen syventäminen, tiedon tuottaminen ja välittäminen sekä oma
asiakaslähtöinen toimintatapa. Myös vaikuttavuustiedon tuottaminen asiakaslähtöisestä toiminnasta
nostettiin tulevien vuosien haasteeksi. Uusia menetelmiä asiakasosallisuuteen tuo muun muassa palve-
lumuotoilu.

Vuonna 2011 asiakasosallisuuden teemoihin syvennyttiin asiakkaan, asiakkaan ja organisaatiotason
kohtaamisen ja organisaatiotason rakenteiden tasoilla. Tutkimus- ja kehittämiskohteita olivat asiakkai-
den osallisuutta tukevat menetelmät muun muassa päiväkodeissa ja asunnottomien palveluissa. Lisäksi
edistettiin asiakaslähtöistä ajattelua ja toimintatapojen välittymistä ammattilais- ja opiskelijaverkostojen
kautta, opetettiin sosiaalialaa yhdessä asiakkaiden kanssa ja hyödynnettiin asiakkaiden kokemustietoa
opetuksessa. Vuonna 2011 päättyneessä sosiaalisen raportoinnin käytäntötutkimushankkeessa kehitet-
tiin yhteistutkijuuden menetelmä asiakkaiden kanssa (ks. lisää kohdasta Aikuiset).

Asiakasosallisuuden arvostaminen ja ymmärtäminen voi lähteä elämään pienistä iduista. Esimerkiksi
Kehrä lastensuojelun kehittämisverkoston ensimmäisissä tapaamisissa asiakkaiden osallistaminen tuntui
työntekijöistä vaikealta, mutta jo vuoden lopulla se oli luonteva osa kehittämistä ja siihen oli löytynyt
uusia tapoja, kuten asiakaspeilin osana Kuvastin-työskentelyä. Asiakasosallisuus jäi myös elämään eteen-
päin muun muassa nuorten kehittäjien ryhmän perustamisena Läntisessä Helsingissä.

Vuonna 2012 kehittämisen systematisointia ja palvelumuotoilua

Vuonna 2012 tuetaan sosiaalipalvelujen asiakaslähtöistä uudistamista yhteistyössä kuntien kanssa, arvi-
oidaan moniäänisesti kokemusasiantuntijuuteen liittyvän menetelmän leviämisen ehtoja ja vaikutuksia
sekä vahvistetaan asiakkaiden osallisuutta Praksis-toiminnassa. Merkittävää on se, että asiakasosallisuu-
teen keskittyvä sosiaalihuollon erityisasiantuntija aloittaa työnsä vuoden 2012 alussa. Ryhdymme ko-
koamaan verkkosivuillemme monenlaista tietoa asiakasosallisuudesta.

Lähdemme systemaattisesti hyödyntämään palvelumuotoilua palvelujen kehittämisessä ja varaamme
ideoiden kehittelyyn omassa työyhteisössämme yhteistä aikaa. Palvelumuotoilu on vahvasti mukana
World Design Capital 2012 -hankkeissa, joista esimerkkinä on Savuton pääkaupunki -hankkeen yhteis-
työkuviot Aalto-yliopiston kanssa ja asiakaslähtöisiä hyvinvointipalveluja esittelevä verkkoprojekti, jo-
hon toivomme pääsevämme mukaan.

Lisätietoja

Anna-Kaisa Tukiala, erityissuunnittelija
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Urbaani kaupunkisosiaalityö

Vahvistetaan osaamista urbaanin asiantuntijoina

Soccan strategiassa kehittymishaasteeksemme määritellään urbaanin asiantuntijuuden vahvistaminen ja
ratkaisujen etsiminen suurkaupunkialueen vakavimpiin ongelmiin. Pohjan tälle työlle muodostaa vuon-
na 2011 julkaistu Metropolialueen sosiaalisen eheyden koordinaatioryhmän loppuraportti, jossa annet-
tiin suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia metropolialueen sosiaalisiin ongelmiin pureutuvaa kuntien,
järjestöjen ja valtion yhteistä kumppanuusohjelmaa varten.

Loppuraportissaan ryhmä linjasi, että metropolialueen syrjäytymistä ja huono-osaisuutta ehkäisemään
tarvitaan kuntien, valtion ja järjestöjen yhteistyössä tehtäviä merkittäviä rakenteellisia uudistuksia, no-
peaa reagointia vaativia toimenpiteitä ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamista. Sosiaalista eheyttä tarkas-
teltiin erityisesti seuraavien sisältöteemojen kautta: maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus, lapset ja
nuoret, työttömyys ja kumulatiivinen syrjäytyminen. Koordinaatioryhmässä oli jäseniä tärkeimmistä
ministeriöistä, metropolialueen kunnista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Raha-
automaattiyhdistyksestä sekä Soccasta.

Vuonna 2012 tehdään systemaattinen kartoitus siitä, miten toimenpide-ehdotuksissa esillä olevat teemat
ovat jo nyt esillä Soccan kehittämistyössä ja jatketaan teemojen työstämistä.

Vuonna 2012 aloitetaan myös yhteistyön rakentaminen Helsingin tietokeskuksen kanssa tutustumalla
heidän tutkimustyöhönsä ja tilastotuotantoon ja pohtimalla yhdessä mahdollisuuksiamme yhdistää
jatkossa heiltä saatavaa tilastotietoa subjektiiviseen asiakkaiden ja työntekijöiden kokemustietoon. Tie-
ken kanssa järjestetään yhteisiä työpajoja, joista ensimmäisten teemoina ovat köyhyys ja lastensuojelu.
Teemapajoissa tarkastellaan ilmiöiden eri puolia ja kartoitetaan tarvetta jatkotutkimukselle ja yhteistyöl-
le. Tieken ja muiden alueen kaupunkien tutkimusyksiköiden kanssa neuvotellaan Soccan roolista hy-
vinvointitiedon tuottamisesta kaupunkien valtuustoille.

Vantaan köyhyysasiainneuvottelukunnalle esitetty tutkimusidea ruoka-avun tutkimuksesta esitellään
myös muille pääkaupunkiseudun kunnille, kartoitetaan kuntien tilastoja köyhyydestä ja tuotetaan ilmi-
östä subjektiivista tietoa.

Lisätietoja

Saija Turunen, erikoistutkijan sijainen
www.socca.fi/sosiaalineneheys
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Tutkimuksen, kehittämisen ja opetuksen
yhteistyörakenne ja yliopistoyhteistyö

Soccan painopiste on pysyvissä tutkimuksen, kehittämisen ja opetuksen yhteistyörakenteissa, joilla var-
mistetaan laadukas ja uudistuva opetus sekä käytäntötutkimuksen ja yhteisen kehittämistyön avulla
tapahtuva sosiaalialan uudistuminen. Sosiaalityön käytäntötutkimus on toimintatapa, jossa asiakastyötä
tekevät, asiakkaat, kokemusasiantuntijat, opiskelijat ja opettajat osallistuvat tutkimusprosesseihin.

Pysyvä yhteistyörakenne muodostuu pysyvään sopimukseen perustuvasta yhteistyöstä yliopiston sosiaali-
työn oppiaineen kanssa sekä Heikki Waris -instituutin käytäntötutkimuksen vakansseista. Myös pää-
kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö VKK-Metron tavoitteena on luoda ja kehittää
neljän pääkaupunkiseudun kaupungin yhteinen, pysyvä, verkostomainen kehittämistyön ja käytäntö-
tutkimuksen rakenne.

Sosiaalityön käytäntötutkimus yliopisto-opetuksessa

Sosiaalityön maisteriopintojen pakollisella ”Sosiaalityön käytäntötutkimus” -opintojaksolla luodaan
opiskelijoille valmiuksia tutkia ja kehittää työkäytäntöjä sosiaalityössä. Vuosittain opintojaksoon osallis-
tuu noin 50 opiskelijaa, ja opiskelijat suunnittelevat ja tekevät sosiaalityön käytäntötutkimuksen yhteis-
työssä sosiaalialan työyhteisön kanssa. Käytäntötutkimukset esitetään kaikille avoimissa seminaareissa ja
parhaimmat tutkimukset myös julkaistaan Soccan verkkosivuilla tutkimustiedon leviämiseksi. Vuonna
2011 käytäntötutkimuksia valmistui yhteensä 45.

Lisätietoja

Aino Kääriäinen, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
www.socca.fi/kaytantotutkimus

Aikuissosiaalityön opetus- ja tutkimusyksikkö Praksis

Helsingin kaupungin Läntisen sosiaaliaseman aikuissosiaalityön Praksis-yksikkö päätti toimintansa vuo-
den 2011 lopussa kuuden toimintavuoden jälkeen. Aikuissosiaalityön ja Lastensuojelun Praksis-
toiminta yhdistetään verkostomaiseksi toiminnaksi vuoden 2012 alusta lukien

Praksiksessa annettiin vuonna 2011 sosiaalityön opetusta, kehitettiin aikuissosiaalityötä ja tehtiin käy-
täntötutkimusta ja asiakastyötä. ”Asiakastyön taidot” -opintojakson menetelmiä uudistettiin ja vuoro-
vaikutustyöpajoja ja tilannearvioita tehtiin yhdessä asiakkaiden ja Eteläisen sosiaaliaseman Kampin toi-
mipisteen sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Lisätietoja Praksiksessa tehdystä aikuissosiaalityön kehittämisestä Viva-hankkeessa osiossa ”Aikuiset”.

Lisätietoja

Tiina Mustonen, kehittävä sosiaalityöntekijä
Laura Yliruka, johtava tutkijasosiaalityöntekijä
Ritva Poikela, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
www.socca.fi/aikuissosiaalityonpraksis
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Lastensuojelun Praksis

Helsingin yliopisto ja pääkaupunkisedun kunnat ovat yhteistyössä alueen ammattikorkeakoulujen kans-
sa rakentaneet lastensuojelun käytäntöön kiinnittyneen opetuksen, kehittämisen ja tutkimuksen verkos-
ton. Toiminta päättyi hankkeena syksyllä 2011, ja se jatkuu perustyönä yliopistossa ja kunnissa. Praksis-
opetus yliopistolla sisältää ”Lastensuojelun perusteet” -opintojakson, kolme käytäntöjaksoa sekä käytän-
nönopettaja ja harjoittelunohjaaja -koulutukset. Lastensuojelun Praksiksessa on havaittu, että opiskeli-
joiden oppimista tukee tiimipohjainen opettaminen, ja tämä myös antaa tiimeille vastavuoroisesti eni-
ten. Asiakkailta saatu tieto vaikutti merkittävästi opiskelijoiden oppimisprosessiin, ja se oli arvokasta
myös työntekijöille.

Seudullisessa Praksis-työskentelyssä on määritelty yhdessä sitä, mitä lastensuojelusta pitää oppia ja opet-
taa ja järjestetty opetusta tämän mukaisesti. Opiskelijat ovat saaneet lastensuojelun sosiaalityön ja ohja-
uksen käytännönopetusta prosessimaisena jatkumona.

Lastensuojelun Praksiksen toimintaa on esitelty myös ”Lapset ja perheet osiossa” osana Kehrä lastensuojelun
kehittämisverkostoa.

Lisätietoja

Hanna Tulensalo, kehittävä sosiaalityöntekijä
Laura Yliruka, johtava tutkijasosiaalityöntekijä
Ritva Poikela, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
www.socca.fi/lastensuojelunpraksis

Pääkaupunkiseudun Praksis – Sosiaalityön käytäntöön kiinnittyvä
opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2012

Vuonna 2012 Praksis jatkuu verkostomaisena toimintana sekä aikuissosiaalityössä että lastensuojelussa.
Praksis toteutetaan kiinteässä yhteydessä Helsingin yliopiston, pääkaupunkiseudun kuntien sosiaalityön
yksiköiden kanssa. Myös yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa vahvistetaan.

Lastensuojelussa Praksis jatkuu pääkaupunkiseudun toimipisteiden verkostoissa, joissa hyödynnetään
vuosien 2009–2011kehittämistuloksia. Lastensuojelussa Praksiksessa jatketaan käytännön opetuksen,
tutkimuksen ja kehittämisen sekä asiakastyön monitoimijaista yhteiskehittämistä. Lastensuojelussa teh-
dään yhteistyötä Kehrä 2-hankkeen kanssa ja vahvistetaan Kehrä 2-toimipisteissä kehittämistyöhön
yhdistyvää käytännön opetus- ja tutkimustoimintaa.

Aikuissosiaalityön osalta Praksis-toiminta jatkuu ja laajenee uudenlaisessa muodossa. Tavoitteena on
hyödyntää kertynyttä kokemusta asiakastyön taitojen opetuksen, kehittämistyön ja tutkimuksen sykli-
sestä yhdistämisestä työyhteisötasolla sekä lastensuojelun Praksiksen verkostomaisen rakenteen hyviä
kokemuksia. Tällä pyritään saamaan aikaan aikuissosiaalityön käytäntöä ja oman työn tutkimuksellista
kehittämistä tukevia seudullisia monitoimijaisia verkostoja.

Praksis-toiminnassa annetaan asiakastyön kehittämiseen ja tutkimukseen kiinnittyvää sosiaalityön käy-
tännön opetusta sekä luodaan osaamista tukevia käytäntöjä, jotka mahdollistavat laadukkaat ja vaikutta-
vat lastensuojelun ja aikuissosiaalityön palvelut pääkaupunkiseudulla. Praksis-toimipisteissä nivotaan
asiakastyöstä ja työyhteisöistä nousevia kehittämis- ja tutkimusideoita opiskelijoiden käytäntöjaksoihin
ja opinnäytetöihin. Praksis-toimintaa vahvistetaan yksittäisissä toimipisteissä, toimipisteiden verkostois-
sa sekä koko pääkaupunkiseudun kattavissa verkostoissa. Vuonna 2012 tavoitteena on aloittaa Praksis-
toiminnan käytäntötutkimuksellinen arviointi.
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Käytännön opettaja sosiaalityön kehittäjänä -koulutus ja käytännön
opettajien verkosto

”Käytännön opettaja sosiaalityön kehittäjänä” on ammatillinen täydennyskoulutus (15 op), joka järjes-
tetään vuosittain yhteistyössä Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen sosiaalityön oppiaineen
kanssa. Koulutus on tarkoitettu pääkaupunkiseudulla toimiville, päteville sosiaalityöntekijöille, jotka
samanaikaisesti ohjaavat käytännön jaksolla olevaa sosiaalityön opiskelijaa. Koulutuksessa kehitetään
osallistujien sosiaalityön asiantuntijuutta ja tuetaan käytännön opettajien valmiuksia uudistaa ammatti-
käytäntöjä. Koulutus antaa valmiudet sosiaalityöntekijäksi opiskelevien käytännönopettajana toimimi-
seen, ja se on osa Helsingin yliopiston ja Soccan käytännönopettajaverkoston ylläpitoa.

Vuonna 2011 Koulutus järjestettiin 11. kerran, ja sen käynyt nyt yli 150 sosiaalityöntekijää pääkaupun-
kiseudulla. Lisäksi järjestettiin yhteinen koulutuspäivä ammattikorkeakoulujen käytännön ohjaajien -
koulutuksen kanssa, jonka teemana oli parityöskentely. Yhteistyötä jatketaan vuonna 2012.

Vuonna 2012 laajempaa tukea käytännön opettajille

Vuonna 2012 käytännön opettajille tarjottava tuki monipuolistuu. Verkoston tapaamisia jatketaan niin,
että ne tukevat käytännön opettajien oman työn kehittämistä käytännön opetuksen yhteydessä. Lisäksi
otetaan käyttöön käytännön opettajien yhteinen ekstranet-sivusto, josta löytyy tietoa ja tukea kaikille
käytännön opetuksessa mukana oleville, opettajille, opiskelijoille ja asiakkaille.

Lisätietoja

Tarja Juvonen, yliopisto-opettaja, Helsingin yliopiston avoin yliopisto
Laura Yliruka, johtava tutkijasosiaalityöntekijä
www.socca.fi/kaytannonopettajakoulutus
www.socca.fi/kaytannonopettajaverkosto

Kehittämisen taitojen koulutusta käytännön työntekijöille

Yhteistyössä Helsingin sosiaaliviraston kehittämispalvelujen kanssa vuonna 2012 suunnitellaan ja tarjo-
taan koulutusprosessi, joka mahdollisimman konkreettisesti tukee käytännön sosiaalityössä tehtävää
kehittämistä. Koulutusta tarjotaan kaikille sosiaalityön sektoreille ja pääkaupunkiseudun kunnille. Kou-
lutuksessa esitellään käytäntötutkimuksellista kehittämisen ja tutkimuksen tapaa. Koulutus on osa käy-
tännönopettajien jatkokoulutusta

Lisätietoja

Tiina Muukkonen, tutkijasosiaalityöntekijä
Annukka Paasivirta, kehittävä sosiaalityöntekijä

Sosiaalityön kehittämisen foorumi

Kaikille avoin Sosiaalityön kehittämisen foorumi järjestettiin vuonna 2011 neljä kertaa. Yhteensä foo-
rumi keräsi 95 sosiaalityön ammattilaista kuuntelemaan ja keskustelemaan sosiaalityön kehittämisestä.
Aiheina foorumeissa olivat: asiakkaiden osallisuus kehittämistyössä, esimies sosiaalityön kehittämisen
tukena, työyhteisöjen tukeminen kehittämistyössä ja kehittäminen arjessa - ajatuksia muutoksesta, ole-
tuksia toteutuksesta.
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Foorumin toimintaa, tarvetta ja profiilia arvioitiin keväällä ja keskustelussa vahvistui toive tämänkaltai-
sen toiminnan jatkamisesta ja myös päättäjien kutsumisesta keskusteluihin.

Vuonna 2012 osaamisen ja vaikuttamisen tietokäytäntöjä

Vuonna 2012 sosiaalityön kehittämisen foorumi kokoontuu neljä kertaa. Osallistujien toivotaan vaikut-
tavan foorumien sisältöön ja Soccan verkkosivuilla on mahdollisuus aiheiden ehdottamiseen ja palaut-
teen antamiseen. Vuonna 2012 painotetaan erityisesti keskustelua sosiaalityön osaamista ja vaikuttamis-
toimintaa tukevista tietokäytännöistä.

Lisätietoja

Aino Kääriäinen, yliopistonlehtori
Laura Yliruka, johtava tutkijasosiaalityöntekijä
Anna-Kaisa Tukiala, erityissuunnittelija

www.socca.fi/sosiaalityonfoorumi

Yhteistyötä lääkärikoulutuksen kanssa

Osana Kaste-rahoituksella toteutettavaa Ester-hanketta saatiin alulle yhteistyö yleislääkärikoulutuksen ja
sosiaalityön opetuksen kesken vuosille 2011–2013. Pääkaupunkiseudun kunnista mukana on toistaisek-
si Espoo, jossa nuoret lääkärit ns. eurolääkärivaiheessa tutustuvat myös sosiaalialan työhön. Työpaikka
on perusterveydenhuollon yksikkö Hus:ssa.  Mikäli opetuksesta saadaan hyvää palautetta, pyritään se
saamaan käyttöön myös Helsingissä, Vantaalla ja Kauniaisissa.

Lisätietoja

Pirjo Marjamäki, johtaja
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Yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa

Yhteistyötä on ollut eniten Soccan sopimuskumppanina toimivan Metropolia Ammattikorkeakoulun
kanssa, ja vuonna 2011 järjestettiin yhteistyön systematisointia pohtivia tapaamisia.

Käytännön tasolla yhteistyötä tehtiin erityisesti Kehrä lastensuojelun kehittämisverkostossa. Metropoli-
an opiskelijat ja opettajat ovat osallistuneet Lastensuojelun Praksikseen yhdessä sosiaalityön opiskelijoi-
den ja opettajien kanssa sekä Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivien järjestämiseen. Vuoden aikana
”Tieto palaa kentälle” tilaisuuksia jatkettiin osana Café Soccaa.

Kehrän puitteissa on myös kokoontunut yliopiston ja ammattikorkeakoulujen yhteinen oppilaitostyö-
ryhmä. Ryhmän jatko vuodeksi 2012 on suunnitteilla. Ainakin Diak, Laurea Tikkurila ja Laurea Ota-
niemi Metropolian ohella ovat kiinnostuneet yhteistyöstä. Yhteistyötä pohditaan sosiaalialan koulutuk-
sen kehittämiseen tiimoilta.

VKK-Metro on tehnyt säännöllistä opiskelijayhteistyötä Metropolian, Diakin ja Laurean Tikkurilan ja
Otaniemen toimipisteiden kanssa. Opiskelijat ovat tehneet harjoittelujaksoja ja opinnäytetöitä tutki-
muspäiväkodeissa. Lisäksi VKK-Metro on järjestänyt opinnäyteyöseminaareja, joissa ammattikorkea-
koulujen ja yliopiston opiskelijat ovat esitelleet valmiita töitään päivähoidon henkilökunnalle ja toisille
opiskelijoille.

Metropolian opiskelijat osallistuivat vuonna 2011 suurten tapahtumien organisointiin eli valtakunnallis-
ten osaamiskeskustoiminnan ja Heikki Waris -instituutin 10-vuotisjuhlan.

Vuodelle 2012 on suunniteltu, että Metropolian ylemmän sosionomitutkinnon opiskelijat toimittavat
tutkimus- ja kirjaesittelyjä Sosiaaliportin yhteydessä oleville ”Tutkimus tutuksi” -sivuille. Sosiaaliohja-
uksen foorumin suunnitellaan aloitettavaksi keväällä 2012. Suunnitteilla on ollut myös se, että Metro-
polian Sosiaalialan ylemmän tutkinnon koulutusohjelma voisi osallistua Cafe Soccan järjestämiseen
vuonna 2012.

Lisätietoja

Mervi Nyman, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Sosiaaliohjauksen foorumi aloitetaan vuonna 2012

Vuonna 2012 aloitetaan yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa sosiaaliohjauksen foorumi,
joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Foorumin tarve on noussut sosionomiopiskelijoiden harjoittelun
ohjaajilta, jotka toivovat työhönsä vertaistukea. Muita alustavissa keskusteluissa esiin nousseita aiheita
ovat olleet sosiaaliohjaajien työn kehittäminen pääkaupunkiseudun kuntien sosiaalitoimessa ja sosiono-
mien ammatti-identiteetin vahvistaminen. Tarkoituksena on, että alkuvaiheessa edelleen kartoitetaan
foorumin tarvetta yhdessä osallistujien ja määritellään foorumille tavoitteet.

Lisätietoja

Mervi Nyman, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Laura Yliruka, johtava tutkijasosiaalityöntekijä
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Lapset ja perheet

Lastensuojelun kehittämistä, tutkimista ja opetusta käytännössä

Kehrä lastensuojelun kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla 2009–2011

Kehrässä luotiin pääkaupunkiseudulle lastensuojelun käytännön, kehittämisen, opetuksen ja tutkimuk-
sen yhdistäviä verkostoja ja rakennetta yhteiselle lastensuojelun kehittämiselle. Näin tuettiin lastensuoje-
lun asiakastyössä tapahtuvaa käytäntöjen ja oman työn kehittämistä, ja tavoitteena olivat laadukkaat ja
vaikuttavat palvelut. Lisäksi haluttiin luoda uudenlaisia yhteyksiä käytännön, tutkimuksen, kehittämi-
sen ja opetuksen välille kuntien ja oppilaitosten yhteistyönä (lastensuojelun Praksis).

Kehrässä olivat mukana Espoon, Helsingin ja Vantaan lastensuojelun moniammatillisten tiimien jäseniä
sekä Helsingin yliopiston sosiaalityön yksikön henkilökunta ja opiskelijat. Lisäksi tiivistä yhteistyötä
tehtiin pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen kanssa.

Vuonna 2011 Kehrän kehittämistyöhön osallistui yhteensä 24 lastensuojelun työryhmää, joiden työn
tuloksista koottiin posterit Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäiville. Kolmannet pääkaupunkiseudun
lastensuojelupäivät järjestettiin syyskuussa teemalla ”Vaikuttavaa lastensuojelua käytännössä”. Päiville
kokoontui 450 lastensuojelun ammattilaista, yhteistyökumppania ja opiskelijaa samalla juhlistamaan
Kehrän ensimmäisen hankekauden päätöstä. Päivillä tehtiin mediaa suuresti kiinnostanut vetoomus
lapsiköyhyyden poistamiseksi.

Osana Kehrää toimineen ”Sijoituksen aikainen sosiaalityö vanhempien kuntoutumisen tukena” -
käytäntötutkimushankkeen raportti julkaistiin myös lastensuojelupäivillä, ja se kertoo biologisten van-
hempien kokemuksista sijoituksen aikana.

Vastuun paikka! Vanhempien tukeminen lapsen huostaanotossa
Miia Pitkänen. Soccan ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja nro 26, 2011

Lastensuojelun Praksis-toiminta oli kiinteä osa Kehrää. Tarkemmin Praksiksesta kohdassa ”Tutkimuk-
sen, opetuksen ja kehittämisen yhteistyörakenne.

Kehrä II – Moniammatilliset pitkospuut lastensuojelun ja muiden palveluiden välillä 2011–2013

Kehrä II keskitytään yhteistyön kehittämiseen lastensuojelun avohuollon ja muiden palveluiden välillä
yhteisten asiakkaiden kanssa. Kehittämisessä halutaan löytää toimivia yhteistyökäytäntöjä ja kehittää
uusia työtapoja yhteistyöhön, jotta asiakkailla on tukevat pitkospuut lastensuojelun ja muiden lapsen
perusturvallisuutta ja hyvää kasvua tukevien palveluiden välillä. Tämä tarkoittaa muun muassa ”saattaen
vaihtamista”, yhteistä työskentelyä ja korjaavan työn asiakasprosessien hyvää päättämistä.

Pitkospuut kuvaavat myös sitä, että lastensuojelun asiakkuus ei ole ikuinen. Lapsen ja perheen tulee
saada monipuolisia perus- ja erityispalveluja lastensuojelun työskentelyn ohella, mutta myös ilman las-
tensuojelun asiakkuutta.

Hankkeen toiminta-aika on vuoden 2012 alusta toukokuuhun 2013. Rahoituksesta puolet on Kastera-
hoitusta osana Lapsen ääni -kehittämisohjelmaa, mikä tuo mukanaan painotukset lasten osallisuudesta
sekä lasten suojelun näkemisestä laajasti yhteisenä työnä. Toinen puolet rahoituksesta tulee kunnilta
Soccan Heikki Waris -instituutin kautta, jolloin kehittämiseen sidotaan tiiviisti käytäntötutkimus ja
käytännön opetus.
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Vuonna 2012 haetaan neljä lastensuojelun työryhmää Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta. Jokaisella
työryhmällä on kumppanina työryhmä muista palveluista kuten varhaiskasvatuksesta, opetustoimesta tai
päihde- tai mielenterveyspalveluista.

Työryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa aloitetaan tiivis käytäntötutkimus- ja kehittämisprosessi.
Kehrän edellisellä kaudella aloitettuja seudullisia teematyöpajoja jatketaan ja Soccan hanketyöntekijät
ovat työryhmien tukena. Yhteistyötä lastensuojelun Praksiksen kanssa tehdään muun muassa niin, että
kehittämistehtäviin pyritään kiinnittämään opiskelijoiden opinnäytetöitä ja käytännönopetusjaksoja.

Lisätietoa

Annukka Paasivirta, kehittävä sosiaalityöntekijä
Tiina Muukkonen, tutkijasosiaalityöntekijä

www.socca.fi/kehra

Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö
VKK-Metro

Löytöretkellä osallisuuteen pääkaupunkiseudun päiväkodeissa 2009–2011

Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö VKK-Metron hankekaudella 2009–2011
kehitettiin uusia tapoja lisätä lapsien ja heidän perheidensä osallisuutta. Kehittäminen tapahtui päiväko-
deissa, lasten luonnollisessa kasvuympäristössä.

Vuonna 2011 kehittäminen keskittyi 21 tutkimuspäiväkotiin, joissa henkilöstö kehitti asiantuntijuutta
sekä pedagogista osaamista.  Tuloksena syntyi uusia työtapoja, jotka vahvistivat lapsen, vanhemman ja
työntekijän osallisuutta. Käytännön esimerkkejä ovat muun muassa toiminnan dokumentointi, pien-
ryhmätoiminnan kehittäminen, osallistavat vanhempainillat ja tiedotuksen tehostaminen. Osallisuuden
vahvistaminen liitettiin varhaiskasvatussuunnitelmatyöhön. Kuntarajat ylittävä vertaisryhmätoiminta
osoittautui tärkeäksi tavaksi jakaa osaamista ja kokemuksia. Vertaistapaamisia järjestettiin muun muassa
tutkimuspäiväkotien yhdyshenkilöille, kehittämistyön ohjaajina toimiville päivähoidon päälliköille ja
päiväkotien johtajille.

Tutkimuspäiväkotien kehittämisprosesseja seurattiin säännöllisillä kyselyillä, joiden tulokset suuntasivat
kehittämistyön etenemistä. Keväällä 2011 tehtiin myös laaja kyselytutkimus vanhempien osallisuudesta
kaikille pääkaupunkiseudun päiväkodeille.

Osallisuuskauden tuloksista kertovat seuraavat julkaisut:

Löytöretkellä osallisuuteen. Kehittämistä ja tutkimista päiväkodin arjessa II.
Anna-Riitta Mäkitalo, Saila Nevanen, Mikko Ojala, Sylvia Tast, Tuulikki Venninen &
Birgitta Vilpas (toim.). Soccan julkaisusarja nro 25, 2011.

”Lähes aina haettaessa sanotaan, että ihan ok päivä – mitä se lopulta tarkoittaa?” Lasten
vanhempien ja henkilökunnan osallisuus pääkaupunkiseudun päiväkodeissa.”
Tuulikki Venninen, Jonna Leinonen, Maija Rautavaara-Hämäläinen & Karoliina Puro-
la. Soccan työpapereita 2011:2

Julkaisujen lisäksi tiivis opiskelijayhteistyö Helsingin yliopiston ja Metropolian, Diak:n ja Laurean am-
mattikorkeakoulujen kanssa tuotti VKK-Metron tutkimuspäiväkotien aineistoista useita opinnäytetöitä,
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jotka käsittelevät esimerkiksi lapsen ja vanhempien osallisuutta ja kasvun kansioiden ja pajatoiminnan
käyttöä osallisuuden välineenä.

Katse lapseen -hyvinvointihanke 2011–2013

VKK-Metro ja Hyve 4v -hanke ovat molemmat lapsiperheiden peruspalveluiden kehittämistä. Hank-
keet on yhdistetty päivähoidon ja neuvoloiden yhteiseksi hankekokonaisuudeksi vuosien 2011–2013
ajan. ja tuloksia. Hankkeessa mallinnetaan hallintokuntarajat ylittävää ja moniammatillista osaamista
aiempien hankkeiden kokemusten pohjalta.

Hankkeessa tuotetaan moniammatillista, lapsia koskevaa hyvinvointitietoa ja seurataan sitä pitkäjäntei-
sesti päivähoidon ja neuvolan yhteistyönä. Lisäksi luodaan konkreettisia menetelmiä ja rakenteita, joilla
hyödynnetään 4-vuotiaan lapsen hyvinvointitarkastuksissa syntyvää tietoa peruspalvelujen laajassa kehit-
tämisessä. Yksittäistä lasta koskevan hyvinvointitiedon ohella kootaan myös hyvinvointi-indikaattoreita
alue-, kaupunki- ja pääkaupunkiseututasoisen resurssien suuntaamisen ja päätöksenteon pohjaksi.

Katse lapseen on osa kasterahoitteista Etelä-Suomen Lapsen ääni2 -kehittämisohjelmaa, jonka päätavoit-
teena on lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen.

Kehittämisverkoston työskentely rakentuu VKK-Metrossa kehitetyille käytännöille, joissa keskeisiä ovat
tutkimuspäiväkotien ohjaajien työskentely ja yhdyshenkilöiden, kirjoittajien, johtajien ja ohjaajien ver-
taisryhmätapaamiset. Työskentelyä kehitetään edelleen esimerkiksi niin, että vuorovaikutusta lisätään
ryhmien välillä ja liitetään prosessiseuranta näihin tapaamisiin.  Tutkimuspäiväkotien rinnalle kootaan
myös tutkimusneuvolaverkosto.

Hankeen työntekijöiden eli terveydenhuollon ja päivähoidon asiantuntijan tehtävänä on jalkautuva
kenttätyö ja konsultointi tutkimustiedon hyödyntämisessä ja soveltamisessa sekä moniammatillisen
yhteistyömallin kehittäminen, toteuttaminen ja levittäminen. He myös dokumentoivat hyvinvointitie-
don hyödyntämisen toimintamallien ja menetelmien kehittämistä.

Lisätietoja

Tuulikki Venninen, tutkijatohtori
Saila Nevanen, erityissuunnittelija
Terhi Tuominiemi-Lilja, terveydenhuollon erityisasiantuntija
Kirsi Tarkka, varhaiskasvatuksen erityisasiantuntija

www.socca.fi/vkk-metro

Osaamiskeskusten lastensuojeluverkosto

Valtakunnallisen osaamiskeskusten lastensuojeluverkostossa kootaan yhteen osaamiskeskusten lastensuo-
jelun asiantuntijuutta, jaetaan sitä ja opitaan toisilta. Tavoitteena on yhteisen asiantuntijuuden vahvis-
taminen eri puolilla maata. Vuonna 2011 Socca vastasi toista vuotta puheenjohtajuudesta ja kokoontu-
misia oli yhteensä 4. Verkosto jatkaa toimintaansa edelleen vuonna 2012.

Lisätietoja

Laura Yliruka, johtava tutkijasosiaalityöntekijä
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Aikuiset

Aikuissosiaalityön kehittämisessä painottuvat yhteisöllisten ja dialogisten menetelmien kehittäminen,
asiakasosallisuus, kokemustutkijuus ja vaikuttaminen sosiaalisen raportoinnin avulla. Lisäksi aikuissosi-
aalityöhön pyritään luomaan samankaltaista pysyvää kehittämisrakennetta, mikä on jo olemassa lasten-
suojelussa ja varhaiskasvatuksessa.

Asunnottomien palvelujen kehittäminen puolestaan tuo lisänä vahvan moniammatillisen kehittämisot-
teen ja yhteistyö Innokylän aikuissosiaalityön oppimisverkoston kanssa laajentaa näkökulmaa kehittämi-
seen.

Aikuissosiaalityön vahvistamista yhteisöllisten menetelmien avulla
2009–2011

Vuonna 2011 päättyi kaksivuotinen aikuissosiaalityötä vahvistava ”Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä”
(Viva) -hanke, jonka kehittäminen tapahtui Praksiksessa yhdessä läntisen sosiaaliaseman sosiaalityönte-
kijöiden kanssa. Taustalla oli tarve kehittää aikuissosiaalityötä muuttuvissa tehtävärakenteissa, halu löy-
tää uusia välineitä aikuissosiaalityöhön ja siirtää sosiaalityön painopistettä ennaltaehkäisevään ja asiakas-
ta voimauttavaan suuntaan.

Hankkeessa tehtiin käytäntötutkimus, johon osallistui koko työyhteisö. Viva-hanke osoitti, että kehit-
tämistyön yhdistäminen sosiaalityön perusprosesseihin on mahdollista ja tuloksiltaan vaikuttavaa. Tu-
loksena syntyi analysoitua tietoa aikuissosiaalityön asiakaskunnasta, yhteisösosiaalityöstä, parityöstä ja
ryhmämuotoisesta sosiaalityöstä sosiaaliasemalla. Aikuissosiaalityössä ei ole aiemmin ollut sosiaaliasema-
kohtaista tietoa, jonka avulla kohdentaa työskentelyä. Hankkeessa syntyi selkeä kuva myös siitä, kuinka
alueen asukkaiden kanssa voidaan tehdä yhteisöllistä sosiaalityötä ja mikä on mielekäs työnjako sosiaali-
työntekijöiden ja sosiaaliohjaajien välillä.  Lisäksi saatiin kokemusta siitä, kuinka ryhmämuotoisen sosi-
aalityön avulla voidaan tukea ihmisten voimaantumista ja millä tavoin parityö hyödyttää asiakastyötä.
Hankkeen tulokset koottiin julkaisuun

Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö - Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä -
hankkeen loppuraportti.
Päivi Jouttimäki, Saija Kangas ja Erja Saurama (toim.). Soccan työpapereita 2011:1.

Vuonna 2012 Viva-hankkeen kokemuksia hyödynnetään aikuissosiaalityön pitkäjänteisessä kehittämi-
sessä muun muassa pääkaupunkiseudun Praksis-toiminnan kautta.

Lisätietoja aikuissosiaalityöhön kytkeytyvästä yliopisto-opetuksesta kohdasta ”Tutkimuksen, kehittämisen ja
opetuksen yhteistyörakenne.”

Lisätietoja

Laura Yliruka, johtava tutkijasosiaalityöntekijä
www.socca.fi/viva

Dialogisia kehittämis- ja toimintamalleja yhteistoiminnallisuuden
lisäämiseksi alkaen vuodesta 2010

”Dialogia sosiaalityön palveluihin” -hankkeessa luotiin dialogisia kehittämis- ja toimintamalleja työnte-
kijöiden ja asiakkaiden osallisuuden ja yhteistoiminnan lisäämiseksi aikuissosiaalityössä. Hanke alkoi
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sosiaalityön käytäntötutkimushankkeella Espoossa, jossa käynnissä oleva palvelurakenteen muutospro-
sessi tarjosi mahdollisuuden aikuissosiaalityön kehittämiselle ja uudelleen muotoutumiselle. Tutkimusta
tehtiin aikuissosiaalityön työryhmien kanssa, jotka rakensivat yhteistä ymmärrystä tulevasta aikuissosiaa-
lityön toimintamallistaan.

Tavoitteena oli hankkeen laajentaminen pääkaupunkiseudulle. Tätä varten saatiin esiselvitysrahaa Teke-
sin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelmasta, jolla palkattiin projektisuunnittelija
laatimaan hankehakemusta keväällä 2011. Rahoitusta ei saatu vielä syksyllä 2011, mutta ideoiden kehit-
tämistä yhteistyössä järjestöjen kanssa jatketaan vuonna 2012. Prosessissa on syntynyt Helsingin, Es-
poon ja Vantaan kanssa yhteistoiminnallinen kehittämisverkosto asiakaslähtöisemmän aikuissosiaalityön
edistämiseksi.

Kehittämiseen sisällytetään kiinteä oppilaitosyhteistyö, jonka avulla voidaan kytkeä eri oppilaitosten
opinnäytetöitä osaksi tiedonmuodostusta. Eri tutkimusten muodostaman tutkimuskonsortion tavoit-
teena on opinnäytetöitä yhdistämällä löytää uusia, tutkittuja malleja organisoida aikuissosiaalityön pal-
veluja ja saada tietoa muutosprosessien läpiviemisestä.

Lisätietoja

Aino Kääriäinen, yliopistonlehtori
Laura Yliruka, johtava tutkijasosiaalityöntekijä
www.socca.fi/dialogiasosiaalityonpalveluihin

Yhteistutkijuus sosiaalityön menetelmäksi Sosiaalisen raportoinnin
hankkeessa

Sosiaalisen raportoinnin hankkeessa tutkittiin asiakastyössä syntyvän tiedon rakentumista ja vaikutettiin
kokemustiedon tutkimisella yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnallisella tasolla. Hankkeen tutkimusryhmään
kuului asiakkaita sekä sosiaalityöntekijöitä Helsingin Eteläiseltä sosiaaliasemalta. Keskeisin tutkimusky-
symys oli, millaisia kokemuksia asiakkailla ja sosiaalityöntekijöillä on sosiaalityöstä ja sosiaalipalveluista.

Asiakkaiden henkilökohtaiset kokemukset ja tarinat jalostuivat yhteisen dialogin kautta laajemmiksi
näkökulmiksi. Nuoret aikuispalvelujen asiakkaat ja sosiaalityöntekijät yhdessä teoretisoivat sosiaalityössä
kohdattuja ilmiöitä ja ongelmia sekä tutkimusprosessin kautta tuottivat myös ratkaisuehdotuksia. Nuo-
ret haluavat siirtää sosiaalityön näkökulmaa ongelmien ratkaisusta kohti hyvinvoinnin tukemista.

Vuonna 2011 saatiin päätökseen käytäntötutkimus, jonka kaikki vaiheet tehtiin yhdessä asiakkaiden ja
sosiaalityöntekijöiden kanssa. Hankkeen tuloksilla vaikutettiin koko hankkeen ajan, tutkimusryhmän
jäsenet luennoivat lukuisissa tilaisuuksissa ja kouluttivat sosiaalialan ammattilaisia. Tuloksista tullaan
kirjoittamaan tutkimusartikkeli. Hankkeen yhteistutkijuudesta sosiaalityön menetelmänä tehtiin Inno-
kylän REA-työkalun mukainen perusmallinnus.

Vuonna 2012 uusi hanke kehittämään yhteistutkijuutta

Sosiaalisen raportoinnin hankkeen tuloksista koostetaan keväällä 2012 ”Asiakasosallisuuden keittokirja”
yhdessä asiakkaiden kanssa. Toiminnassa mukana olleet asiakkaat ovat lisäksi tehneet lyhyttarinoita
omista kokemuksistaan. Tuloksia levitetään muun muassa Innokylän REA-mallinnuksen avulla ja tu-
loksilla vaikuttamista jatketaan. Yhteistutkijuudesta ja asiakkaiden kokemuksista tullaan tekemään myös
arvioiva pro gradu -tutkimus. Lisäksi vahvistetaan kansainvälisiä verkostoja ja pyritään kirjoittamaan
artikkeli kansainväliseen julkaisuun.
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Kokemusasiantuntijuuden ja yhteistutkijuuden teemalla aloitetaan 2012 vuoden alusta uusi hanke, jossa
tarkoituksena on edellisen hankkeen keskeisten löydösten perusteella mallintaa ja laajentaa toimintaa
sosiaalityön menetelmänä pääkaupunkiseudulla. Hanke tulee sijoittumaan sekä aikuissosiaalityöhön että
lastensuojeluun. Hankkeessa hyödynnetään käytäntötutkimusta mallinnuksen ja laajentamisen edelly-
tyksiä arvioitaessa.

Lisätietoja

Anna-Kaisa Tukiala, erityissuunnittelija
www.socca.fi/sosiaalinenraportointi

Kati Palsanen, tutkijasosiaalityöntekijä

Aikuissosiaalityön vaikuttavuusmittarin pilotointia 2011–2012

Läntisen sosiaaliaseman aikuissosiaalityö ja Praksiksen Viva-hanke ovat mukana sosiaalitoimen aikuis-
sosiaalityön vaikuttavuusarvioinnin hankkeessa, jossa kehitetään vaikuttavuusmittaria ja tietokäytäntöä
kiinteäksi osaksi normaalia asiakastyön prosessia. Kehittämistä tehdään vuosina 2011–2012 Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Heikki Waris -instituutin yhteistyönä, ja Praksiksen näkökulmana
ovat Viva-hankkeen asiakaskartoituksen kautta tunnistetut uudet asiakkaat. Muita pilottivaiheen kuntia
ovat Seinäjoki ja Tuusula.

Lisätietoja

Laura Yliruka, johtava tutkijasosiaalityöntekijä

Asunto ensin -periaatteen mukaisten palvelujen kehittämistä
2010–2012

Asunnottomuuden tutkimus- ja asumisvaihtoehtojen ja niihin kiinnittyvien palvelujen kehittäminen
jatkui vuonna 2010 alkaneessa valtakunnalliseen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan
kuuluvassa, Tekes-rahoitteisessa Nimi ovessa -palveluinnovaatiohankkeessa.  Hankkeeseen osallistuvat
Espoo, Helsinki, Vantaa ja Tampere sekä Vailla vakinaista asuntoa ry, Helsingin Diakonissalaitos ja
Silta-Valmennusyhdistys ry. Tavoitteena on asunto ensin -periaatteen mukaisesti kehittää asumispalve-
lujärjestelmää ja asumista turvaavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Hankkeen toimintakäytän-
nöt ovat moniammatillisia ja ylisektoraalisia. Kehittämistyöhön on aktiivisesti osallistunut asunto- ja
sosiaalitoimen, rikosseuraamusalan ja päihdekuntoutuksen ammattilaisia ja kokemusasiantuntijoita.

Hankekunnissa kehitetään asumispalvelujärjestelmää eri kohderyhmien näkökulmasta: nuoret, päihde-
kuntoutujat, vapautuvat vangit, mielenterveyskuntoutujat. Painopiste on asuntotoimen ja asumisen
tukipalvelujen keskinäisen yhteistyön vahvistaminen niin, että pitkäaikaisasunnottomille on järjestynyt
asuntoja joko kunnallisen vuokranantajatahon tai säätiön asuntotarjonnasta.

Hankkeen verkkosivuilta löytyy suomalaista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja ammatillista kokemustie-
toa asunnottomuudesta ja asumisesta. Verkkosivut on käännetty myös englanniksi. Yhteistyössä Metro-
polia Ammattikorkeakoulun kanssa on tuotettu asunnottomuutta käsitteleviä dokumenttielokuvia.

Vuonna 2011 järjestettiin 22 verkostoseminaaria, joissa jaettiin kokemustietoa palvelujen kehittämiseksi
ja palvelujärjestelmän epäkohtien esiin nostamiseksi. Tapaamisten pohjalta koottiin hankkeen verk-
kosivuille asunto ensin -periaatteen näkökulmasta keskeisiä teemoja kehittämistyön tueksi.
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Suomen Akatemian Asumisen tulevaisuus (ASU-LIVE) -tutkimusohjelma 2011–2015

Tampereen yliopiston professori Kirsi Juhilan johtama tutkimushanke ”Pitkäaikaisasunnottomuus ja
asunto ensin -periaatteen soveltaminen Suomessa” on osa Suomen Akatemian asumisen tulevaisuus -
tutkimusohjelmaa. Nimi ovessa -hankkeen projektipäällikkö ja erikoistutkija sekä Soccan erikoistutkija
olivat mukana suunnittelemassa tutkimusta. Tutkimuksissa syvennytään pitkäaikaisasunnottomuutta
kokeneiden asumispolkuihin ja identiteettiin, yhdysvaltalaisen ja suomalaisen asunto ensin -periaatteella
toimivan palveluntuottajan vertailuun ja asumissosiaaliseen työhön rikosseuraamusalalla.

Vuonna 2012 asumispolkujen mallinnukset verkkokäsikirjaksi

Vuonna 2012 keskitytään Nimi ovessa -hankkeen kehittämistyön tulosten raportointiin. Ensisijainen
julkaisukanava on verkkokäsikirja, johon tuotetaan kohderyhmäkohtaiset asumispolkujen mallinnukset.
Hankkeen tuloksista tiedotetaan hankekuntien seminaareissa ja valtakunnallisessa seminaarissa sekä
esitellään tuloksia valtakunnallisilla sosiaalityön tutkimuksen päivillä. Toinen päätehtävä on uusien
asumisratkaisujen ja niihin kiinnittyvien asumista turvaavien tukipalvelujen juurruttaminen osaksi sosi-
aali- ja terveydenhuollon sekä asuntosektorin perustyötä.

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman toisessa vaiheessa korostuu kotiin annettavien tuki-
palvelujen merkitys. Mahdollisia kehittämistehtäviä ovat asumisohjauksen sisältöjen ja menetelmien
jäsentäminen osana sosiaalialan ja terveydenhuollon perustyötä sekä siihen kiinnittyvän erityisosaamisen
kehittäminen ja vertaistuen nykyistä tavoitteellisempi hyödyntäminen. Lisäksi aikuissosiaalityön kehit-
täminen nykyistä jäsentyneemmin osaksi asunnottomuuden poistamisen moniammatillista työtä ovat
osoittautuneet ajankohtaisiksi asioiksi.

Nimi ovessa -hankkeen erikoistutkija tekee yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa kehittä-
mistyöhön kiinnittyvän selvityksen, jossa tuotetaan tietoa naisten parissa tehtävästä asunto ensin -
periaatteen mukaisesta asumissosiaalisesta työstä. Selvitys sijoittuu ammattilaisten kokemustietoa jäsen-
tävään sosiaalityön käytäntötutkimuksen alaan.

Lisätietoja

Marko Kettunen, projektipäällikkö
Riitta Granfelt, erikoistutkija
www.asuntoensin.fi
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Hyvinvointi

Savuton pääkaupunkiseutu -hanke 2011–2013

Savuton pääkaupunkiseutu -hankkeessa tuetaan erityisesti lasten ja nuorten tupakoimattomuutta vuosi-
na 2011–2013. Pääkaupunkiseudun kunnilla on omat savuttomuusohjelmansa, joiden toteutumista
hanke tukee ja täydentää. Painopistealueita ovat muun muassa tupakoinnin aloittamisen ehkäisy alakou-
luiästä lähtien ja lasten ja nuorten parissa työskentelevien kaupungin työntekijöiden savuttomuuden
tukeminen.

Vuonna 2011 Savuton pääkaupunkiseutu -hanke on muun muassa vienyt eteenpäin toimintamallia
tupakoimattomuuden edistämiseksi peruskoulun vuosiluokilla 1-6. Toimintamallin avulla ehkäistään
tupakoinnin aloittamista ja suojellaan lapsia passiiviselta tupakoinnilta, ja se on syntynyt moniammatil-
lisen yhteistyön tuloksena Savuton Helsinki -ohjelman puitteissa. Myös opettajat ja rehtorit ovat olleet
mukana toimintamallin kehittämisessä. Toimintamallista julkaistiin yhteistyössä Suomen Syöpäyhdistys
ry:n kanssa myös opaskirja.

Oikeus savuttomaan lapsuuteen - Opas tupakoimattomuuden tukemiseen peruskoulun vuosi-
luokilla 1-6.
Virve Laivisto ja Sanna-Mari Salomäki

Rätt till en rökfri barndom Guide till stödjande av rökfrihet i grundskolans årskurser 1–6.
Virve Laivisto ja Sanna-Mari Salomäki

Syksyllä 2011 tehtiin myös pääkaupunkiseudun savuttomuuskysely, jonka avulla saatiin tietoa tupa-
kointimääristä ja kaupunkilaisten suhtautumisesta savuttomuuteen sekä kerättiin ideoita savuttomuu-
den kehittämiseen.

Vuonna 2012 palvelumuotoilua Aalto-yliopiston ja Nuorisoasiainkeskuksen kanssa

Vuonna 2012 Savuton pääkaupunkiseutu -hanke on mukana Aalto-yliopiston 365 Wellbeing -
hankkeessa, joka tuo näkyviin muotoilun uusia työtapoja kuten palvelumuotoilua ja sen mahdollisuuk-
sia kuntien päättäjille, suurelle yleisölle ja opiskelijoille. 365 Wellbeing uudistaa omalta osaltaan design-
pääkaupungin muotoilun käytäntöjä. Hankkeessa rakennetaan parempia hyvinvointipalveluita ja pa-
rempaa terveydenhuoltoa, etsitään keinoja terveellisempien elintapojen omaksumiseen ja suunnitellaan
miellyttäviä ja hyvinvoivia ympäristöjä. Savuton pääkaupunkiseutu -hankkeen 365 Wellbeing -
projektissa kehitetään savuttomia ympäristöjä eri tieteenalojen välisessä monikulttuurisessa ryhmässä.

Keväällä 2012 yhteistyössä Diagonal Mental Structure Oy:n kanssa toteutettavalla ”Röökiprojektilla”
luodaan Nuorisoasiainkeskuksen työntekijöiden avulla malli, joka tukee työntekijöiden tupakoimatto-
muutta työaikana ja näin tekee heistä hyviä roolimalleja nuorille. Myös tässä hyödynnetään palvelumuo-
toilua. Palvelumuotoilumenetelmää on tarkoitus hyödyntää jatkossa myös muussa Soccan kehittämises-
sä, sillä se mahdollistaa käyttäjälähtöisen, työntekijöitä sitouttavan ja kustannustehokkaan palvelujen
kehittämisen.

Lisätietoja

Corinne Björkenheim, projektipäällikkö
www.socca.fi/savutonpaakaupunkiseutu
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Maahanmuuttajatyö

Maahanmuuttajatyön verkosto kokoontui kaksi kertaa, kerran keväällä ja kerran syksyllä. Molemmilla
kerroilla osallistujia oli 20 ja tarve verkostolle ja yhteisille keskusteluille oli ilmeinen. Maahanmuuttaja-
työn verkosto hakee vielä toimintamalliaan.

Helmikuussa maahanmuuttajien kotouttamishanke järjesti yhdessä muiden sosiaalialan osaamiskeskus-
ten kanssa maakuntakierroksen, jossa esiteltiin vuosina 2007–2010 toimineen hankkeen kehittämistyön
tuloksia. Pääkaupunkiseudun Kotouttamistyön työkaluja tuotiin tutuiksi Vaasassa, Turussa, Lappeen-
rannassa, Tampereella ja Lahdessa. Seminaarien osallistujamäärä oli runsas. Tällainen tapa viedä kehit-
tämishankkeen tuloksia keskusteltavaksi eri puolille maata herätti myös rahoittajana toimivan sisäasian-
ministeriön huomion. Saimmekin toimeksiannon vuoden 2012 aikana laajentaa vastaavaa toimintaa
koskemaan kaikkia maahanmuuttajien pilottihankkeessa toteutettuja noin kymmentä kehittämishanket-
ta.

Vuonna 2012 verkostomallin luomista

Socca voitti tammikuussa 2012 tarjouskilpailun, jolla sisäasianministeriö haki tekijää kotouttamisen
verkosto-ohjauksen mallin laatimiselle. Syyskuussa 2011 voimaan tullut kotouttamislaki tuo uusia väli-
neitä maahanmuuttajien kotoutumisen tukemiseen ja laajentaa kotouttamisen piiriin kuuluvia. Sisämi-
nisteriön tavoitteena on verkosto-ohjauksen mallin avulla tuottaa parempaa asiakastyön osaamista, luo-
da vaikuttavampia alueellisia ja paikallisia toimenpiteitä sekä edistää tiiviimpää vuoropuhelua valtakun-
nan tason ja paikallisten toimijoiden välillä. Mallin suunnittelu tapahtuu yhteistyössä muiden sosiaa-
lialan osaamiskeskusten kanssa mallin aluelähtöisyyden varmistamiseksi. Vuonna 2012 vastuu kotout-
tamisesta siirtyy sisäasiainministeriöltä työ- ja elinkeinoministeriölle.

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö hankkii vuonna 2012 Soccalta asiantuntijapalveluja myös ministeriön
johdolla työskentelevän työryhmän tueksi. Työryhmän käsittelee somaliyhteisön kotouttamisen sekä
suomalaisen yhteiskunnan ja somaliyhteisön vuoropuhelun edistämistä.

Lisätietoja

Sari Hammar-Suutari, kehittämiskoordinaattori
www.socca.fi/maahanmuuttajatyo
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Erilliset toimeksiannot

Rahapelihaittojen ehkäisy ja tutkimus

Yhteistyötä rahapelihaittojen seurannassa ja tutkimuksessa on Soccassa tehty STM:n toimeksiannosta jo
vuodesta 2006. THL:n ja Soccan välinen toimeksianto koskee yhteistyötä rahapelaamisesta aiheutuvien
haittojen selvittämiseksi sekä ehkäisyn ja hoidon kehittämiseksi. Toimeksianto on osa THL:n koor-
dinoimaa kokonaishanketta. Yhteistyö jakautuu käytännössä kahteen osaan: Peliklinikkaan ja rahapeli-
haittojen ehkäisyn ja hoidon kehittämishankkeeseen.

Tuki- ja hoitopalvelujen kehittämiskokeilu - Peliklinikka

Peliklinikka on erityisesti rahapeliongelmiin erikoistunut palvelukokonaisuus, joka tuottaa ja kehittää
monitoimijaperiaatteella matalan kynnyksen palveluja pelaajille, heidän läheisilleen ja peliongelmaa
työssään kohtaaville. Kyseessä on ainutlaatuinen kumppanuussopimukseen perustuva kokeilu (2010–
1014), jossa ovat mukana Helsinki, Vantaan, Kauniainen, THL, A-klinikkasäätiö ja Sininauhaliitto.
Peliklinikka on vuoden 2011 aikana vakiinnuttanut asemaansa rahapelihaittoihin erikoistuneena hoito-
ja kehittämisyksikkönä.

Peliklinikan toimintakatsaus julkistettiin syyskuussa 2011. Julkisuudessa oli esillä etenkin ikäraja-asia,
sillä etenkin avohoidon miesasiakkaat ovat kertoneet aloittavansa pelaamisen nuorena. Mediajulkisuus,
hankekumppaneiden palveluun ohjaus sekä monen toimijan synergiaedut lisäsivät Peliklinikan palvelui-
den asiakasvirtoja. Peliklinikan toimintamalli sai kiitosta eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuo-
den 2011 Innovaatiopalkinnon yhtenä kolmesta palkitusta innovaatiosta. Vuoden aikana Peliklinikka
myös jakoi asiantuntemustaan ammattilaiskoulutusten ja luentojen avulla.

Peliklinikan palvelukokonaisuuteen on kytketty tutkimus ja arviointi. Peliklinikan oma tutkimustoi-
minta suunnataan vuonna 2012 erityisesti Peliklinikan oman perustyön ja Peliklinikan kokonaisuuden
kehittämiseen ja lisäksi avohoidon prosessien arviointi- ja seurantatutkimus aloitetaan vuonna 2012.
Vaikuttavuutta ja vaikutuksia tutkitaan muun muassa asiakaspalautteen ja ulkoisen sekä sisäisen arvi-
oinnin avulla.

Vuonna 2012 Peliklinikka toimii myös resurssikeskuksena pääkaupunkiseudun perus- ja erityispalveluil-
le pelihaittoja ja ongelmapelaamista koskevissa kysymyksissä ja tukee näitä koulutuksellisin ja tiedotuk-
sen keinoin. Tätä tavoitetta palvelevat myös kerran kuukaudessa järjestettävät ”Ammattilaisten avoimet
ovet” -tilaisuudet ja hankekumppaneille suunnattu viestintä.

Lisätietoa Peliklinikan kansainvälisestä toiminnasta kohdassa ”Kansainvälinen toiminta”

Rahapelihaittojen ehkäisyn ja hoidon kehittämishanke

Rahapelihaittojen ehkäisyn ja hoidon kehittämishanke toimii tiiviissä yhteistyössä Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen kanssa. Hankkeen tärkeitä sidosryhmiä ovat myös Peliklinikan muut sopimuskump-
panit, sosiaali- ja terveysministeriö sekä sisäasiainministeriö ja Poliisihallitus.

Vuonna 2011 hankkeen tutkija toimi sihteerinä sisäministeriön asettamassa työryhmässä. Työryhmässä
kehitetään rahapelien arviointijärjestelmää, jolla pystytään arvioimaan erityiset pelihaittojen vaarat. Ku-
luneen vuoden aikana tiedonkeruuta yhtenäistettiin ja Peliklinikan viestinnän ja THL:n Pelihaitat sivus-
ton ylläpidon lisäksi tiedottaja osallistui THL:n Nuoret pelissä -diasarjan toteutukseen yhteistyössä
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EOPH:n Pelitaito-hankkeen kanssa sekä yhteistyössä STM:n, SM:n ja mainostoimiston kanssa Nuoret
pelissä -verkkosivujen toteuttamiseen.

Vuonna 2012 hankkeen tutkijan toimii sisäasianministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön asettaman
rahapeleihin kytkeytyvien haittojen arviointijärjestelmää kehittävän työryhmän sihteerinä ja osallistuu
valtakunnalliseen rahapelihaittojen ja peliongelmissa tukea tai hoitoa tarjoavien palvelujen seurantaan,
tutkimukseen ja tiedonkeruun kehittämiseen. Uutena kokonaisuutena osallistutaan vuoden 2012 aikana
rahapeliongelmien tuki- ja hoitopalvelujen aluepilottihankkeiden tarjouskilpailun valmisteluun ja myö-
hemmin hankkeiden valmistelutyöhön. Hankkeen tiedottaja/toimittaja suunnittelee, kehittää, tuottaa
sisältöä ja tarvittaessa ylläpitää Pelihaitat -verkkosivustoa, joka on osa THL:n rahapelihaittojen ehkäisyn
ja hoidon kehittämisen kokonaisuutta. Lisäksi vuonna 2012 kootaan Suomalaisen rahapelaamisen vuo-
sikirjaa yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön sekä sisäasiainministeriön kanssa.

Lisätietoja

Tapio Jaakkola, kehittämiskoordinaattori
Antti Murto, tutkija
Maarit Huhtaniemi-Avelllan, tiedottaja/toimittaja
www.peliklinikka.fi
www.pelihaitat.fi

Kohdennetun nuorisotyön Luotsi-toiminnan arviointitutkimus
2011–2012

Tilaustyönä nuorisoasiainkeskukselle vuonna 2011–2012 tehtävässä tutkimuksessa selvitetään Helsingin
kaupungin nuorisoasiainkeskuksen, sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhteisen Luotsi-toiminnan tu-
loksellisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Luotsi-toiminnalla ehkäistään 12–15 -vuotiaiden nuorten syrjäytymistä ja tuetaan nuorten yksilöllistä
kasvua kokonaisvaltaisesti kodin, koulun ja vapaa-ajan alueilla. Nuorten syrjäytymistä ehkäistään moni-
hallinnollisella ja -ammatillisella yhteistyöllä, Luotsi on tavoittanut nuoria, jotka eivät ole hakeutuneet
tai päässeet muiden tukimuotojen piiriin. Luotsi-toiminnot ovat osa Helsingin kaupungin lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman kärkihankkeita.

Arviointitutkimus toimii apuvälineenä niin käytännön kohdennettua nuorisotyötä tekeville toimijoille
kuin kaupungin virkamiehille ja päätöksentekijöillekin. Tuloksia hyödynnetään monihallintokuntaisen
syrjäytymistä ehkäisevän työn suunnittelussa osana Helsingin kaupungin palvelujärjestelmää sekä koh-
dennetun nuorisotyön tulevaisuuden linjauksia pohdittaessa.

Lisätietoja

Maria Ohisalo, tutkija
www.socca.fi/luotsiarviointi

Läheisneuvonpidon juurtuminen pääkaupunkiseudulla -tutkimus
2010–2011

Pääkaupunkiseudun kuntien lastensuojelussa toteutettiin vuosina 2002–2009 kahdeksanvuotinen han-
ke, jossa kehitettiin ja otettiin käyttöön läheisneuvonpito uutena työkäytäntönä. Kehittämistyö tehtiin
Soccan Heikki Waris -instituutissa. Vuoden 2010 alusta Helsinki ja Vantaa vakinaistivat toiminnan,
jonka juurtuminen toimivaksi työkäytännöksi on tapahtunut vain osittain.



24

Vuosina 2010–2011 Sektoritutkimuksen neuvottelukunta rahoitti monialaiseen yhteistyöhön perustu-
vien kehittämistyön tulosten juurtumiseen liittyvää tutkimushanketta, jota THL koordinoi ja jossa lä-
heisneuvonpidon juurtumista koskeva tutkimus oli yhtenä osahankkeena.

Keskeiset tulokset kertovat, että juurtumisen tärkein edellytys on linjajohdon hyväksyntä läheisneuvon-
pidon käyttöön. Hyväksynnän avulla on mahdollista palkata päätoimisia kokoonkutsujia, informoida
henkilöstöä ja kouluttaa heitä läheisneuvopitojen hyödyntämiseen.

Tulokset on julkaistu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisusarjassa:

Monialainen yhteistyö ja verkostomaiset työtavat lasten ja nuorten palveluissa.
Kirsi Nousiainen, Annukka Paasivirta, Sari Pitkänen, Saija Turunen ja Jukka Vehviläi-
nen. Loppuraportti Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan Osaaminen, työ ja hyvin-
vointi jaostolle. Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan julkaisuja 9:2011

Lisätietoja

Kirsi Nousiainen, erikoistutkija (toimivapaalla)
www.socca.fi/laheisneuvonpidonjuurtuminen

Tutkimus tutuksi -sivusto

Vuonna 2011 jatkettiin Sosiaaliportti.fi palvelun yhteydessä olevan ”Tutkimus tutuksi” -sivuston sisäl-
löntuotannon koordinointia. Sivustolla esitellään sosiaalitieteiden tutkimustuloksia sosiaalialan työn
käytäntöjen näkökulmasta ja tiedotetaan uusimmista tutkimuksista. Uutuutena sivustolle suunniteltiin
tutkimusesittelyjen lisäsi myös ammattikirjallisuuden kokoamista.

Vuonna 2012 sivuston ylläpitovastuu siirtyy Sosiaaliportti.fi -toimitukselle.

Lisätietoja

Kirsi Nousiainen, erikoistutkija (toimivapaalla)
www.sosiaaliportti.fi/tutkimus

Luova Vuosaari (VuoSielut) 2010–2011

Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa syyskuussa 2010 käynnistyneessä hankkeessa itähelsinkiläiset
neljä taiteilijaa käynnistivät Vuosaaren alueella 13–17-vuotiaille nuorille taidetoimintaa, joka vahvistaisi
paikallisuuden ja oman lähiympäristön merkitystä, turvallisuuden tunnetta ja identiteetin kehitystä.
Tavoitteena oli saada myös haasteellisemmat ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret mukaan. Hanketta
rahoitti Suomen Kulttuurirahasto.

Nuorten kokeilemia taidemuotoja olivat muun muassa break-dance, bändikerho, animaatiotyöpaja ja
graffittien maalaus ja heidän työnsä tuloksia voi ihailla Facebook-ryhmässä.

Lisätietoja

Kirsi Nousiainen, erikoistutkija (toimivapaalla)
www.socca.fi/VuoSielut
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Kansainvälinen toiminta

Kansainväliset vierailut

Michigan State University School of Social Work’n dekaani, professoreja ja joukko opiskelijoita saapui
vieraaksemme kesäkuussa 2011 tutustumaan Heikki Waris -instituuttiin ja asunnottomien palvelujen
kehittämiseen sekä aikuissosiaalityön ja lastensuojelun Praksistoimintaan lännen ja idän toimipisteissä.
Aikuissosiaalityön Praksis puolestaan emännöi Palestiinan sosiaaliministeriön vierailijoita.

Heikki Waris -instituutin 10-vuotisjuhlassa syyskussa Joan Orme Glasgow’n yliopistosta piti instituuttia
kiittelevän puheenvuoron ja Susanne Fitzpatrick (UK) puhui Tampereella asunnottomuusseminaarissa.

Kansainvälisiä opettaja- ja opiskelijaryhmiä kävi Peliklinikalla Sloveniasta sekä Hong Kongista tutustu-
massa Peliklinikan toimintakonseptiin ja rahapelihaittojen ehkäisyyn Suomessa. Marginalisaatiokysy-
myksistä tulivat kuulemaan Metropolia Ammattikorkeakoulun kansainvälinen opiskelijaryhmä, CIF-
opiskelijat tutustuivat Soccan toimintaan ja kansainvälinen opiskelijaryhmä kokemustutkijatoimintaan.

Vuonna 2012 Nimi ovessa -hankkeessa tutustutaan Tukholmassa ja Glasgowssa paikallisiin asunto en-
sin -tutkimuksiinn ja asunnottomuusseminaariin kutsutaan kansainvälinen puhujavieras.

Kansainväliset seminaarit

Heikki Waris -instituutti ihastutti kuulijoita huhtikuussa 2011 ensimmäisessä Eurooppalaisessa sosiaali-
työn konferenssissa ”European Conference for Social Work Research”, Oxfordissa. Instituutin käytäntö-
tutkimus sai kokonaan oman symposiumin, jossa sitä esiteltiin monesta eri näkökulmista. Arvokas työ
mainittiin myös konferenssin aloituspuheenvuorossa, jossa englantilainen professori Joan Orme Glas-
gow’n yliopistosta kehotti ottamaan esimerkkiä suomalaisesta, pitkälle kehitetystä mallista.

Peliklinikan väki osallistui aktiivisesti kansainvälisiin seminaareihin ja piti myös useita puheenvuoroja.
Seminaarit olivat Päihdetiedotusseminaari Göteborgissa, 8th Nordic Conference on Prevalence, Preven-
tion, Treatment and Responsible Gaming SNSUS Reykjavikissa ja Helsingissä pidetty Gambling, pub-
lic policy and health – International Research Conference.

Nimi ovessa -hankkeen edustajat osallistuivat Oslossa pohjoismaisen asunnottomuustutkimuksen semi-
naariin, Limerickissä pidettyyn sosiaalipsykologian konferenssiin ja Pisassa järjestettyyn FEANTSA:n
asunnottomuustutkimuksen konferenssiin. Lisäksi sosiaalisen raportoinnin hankkeen edustajat osallis-
tuivat Helsingissä pidettyyn Kenneth Gergen -seminaariin, jossa käsiteltiin kokemusasiantuntijuutta.

Vuosi 2012

Vuonna 2012 Heikki Waris -instituutin edustajat osallistuvat toiseen Euroopan sosiaalityön konferens-
siin Baselissa ja esittelevät sosiaalityön kollektiivista tiedontuotantoa. Lisäksi Irlannissa järjestettävässä
Evidence-informed practice: innovations and creativity in challenging times -työseminaarissa esitellään
aikuissosiaalityön vaikuttavuushanketta.

Socca ja Heikki Waris -instituutti ovat mukana järjestämässä kansainvälistä käytäntötutkimuksen konfe-
renssia ”Practice Research in Social Work – Producing Robust Knowledge”, joka järjestetään Helsingis-
sä toukokuussa 2012. Konferenssiin odotetaan useita kymmeniä käytäntötutkimuksesta kiinnostuneita
tutkijoita ja jatko-opiskelijoita. Konferenssi on jatkoa vuonna 2008 järjestetylle pienimuotoiselle tutkija-
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tapaamiselle, jonka tuotoksena syntyi kansainvälinen Salisburyn julkilausuma käytäntötutkimuksesta
http://www.socsci.soton.ac.uk/spring/salisbury/

Soccan Heikki Waris -instituutti osallistuu kokeilevien työpajojen organisointiin ja esittelee siellä toi-
mintaansa. Lisäksi järjestetään Pre-Conference tapaaminen Soccassa.
Lisätietoja: http://blogs.helsinki.fi/practice-research-conference-2012/
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Viestintä

Uusia tapoja raportoida

Vuonna 2011 kokeiltiin uusia tapoja raportoida kehittämistyön tuloksia. Tavoitteena oli kehittää perin-
teisten julkaisujen rinnalle tai niitä korvaamaan lyhyempiä, tiiviimpiä ja entistä paremmin käytännön
työtä hyödyttäviä tapoja välittää keskeisimpiä tuloksia. Esimerkkinä tästä ovat verkkosivuille kootut
Kotouttamistyön työvälineet, joista löytyy muun muassa lyhyitä oppaita ja prosessikaavioita, joita on
helppo päivittää ja joita käyttäjät voivat räätälöidä omien tarpeidensa mukaan. Työvälineistä löytyy
myös maahanmuuttajille tarkoitettua videomateriaalia.  Lisäksi suosittua Lastensuojelun työkalupakkia
ryhdyttiin uudistamaan.

Uusi aluevaltaus olivat valokuvista, musiikista ja tekstistä koostuvat digitarinat ja Pecha Kucha -
esitykset, joihin muun muassa Sosiaalisen raportoinnin hankkeen kokemustutkijat tiivistivät ajatuksi-
aan. Myös postereita hyödynnettiin laajasti Kehrä lastensuojeluverkoston työryhmien tulosten tiivistä-
misessä ja viestimisessä ja Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä -hankkeeseen osallistuneet asiakkaat järjesti-
vät Elämäni kuvat -valokuvanäyttely.

Verkkosivuillamme käyntejä oli keskimäärin noin 3 500/kk ja kävijöitä 2 100/kk. Suosituimmat sisällöt
liittyivät lastensuojeluun ja varhaiskasvatukseen (Lastensuojelun työkalupakki, julkaisut ja suuret tapah-
tumat).  Myös muut julkaisut kiinnostivat.

Perinteisiä julkaisuja, työpapereita ja oppaita ilmestyi viisi, aiheina oli osallisuus varhaiskasvatuksessa
sekä työntekijöiden että vanhempien näkökulmasta, sijoituksen aikainen sosiaalityö vanhempien kun-
toutumisen tukena, aikuissosiaalityön kehittäminen ja savuttomuuden edistäminen alakouluissa.

Julkaisusarjan julkaisut

Vastuun paikka! Vanhempien tukeminen lapsen huostaanotossa
Miia Pitkänen. Soccan ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja nro 26, 2011

Löytöretkellä osallisuuteen. Kehittämistä ja tutkimista päiväkodin arjessa II.
Anna-Riitta Mäkitalo, Saila Nevanen, Mikko Ojala, Sylvia Tast, Tuulikki Venninen & Birgitta Vilpas
(toim.). Soccan ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja nro 25, 2011

Työpaperit

Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö - Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä -hankkeen loppuraportti.
Päivi Jouttimäki, Saija Kangas ja Erja Saurama (toim.). Soccan työpapereita 2011:1

”Lähes aina haettaessa sanotaan, että ihan ok päivä - mitä se lopulta tarkoittaa?” Lasten vanhempien ja
henkilökunnan osallisuus pääkaupunkiseudun päiväkodeissa
Tuulikki Venninen, Jonna Leinonen, Maija Rautavaara-Hämäläinen & Karoliina Purola. Soccan työ-
papereita 2011:2

Muut julkaisut

Oikeus savuttomaan lapsuuteen - Opas tupakoimattomuuden tukemiseen peruskoulun vuosiluokilla 1-6
Virve Laivisto ja Sanna-Mari Salomäki, 2011
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Rätt till en rökfri barndom Guide till stödjande av rökfrihet i grundskolans årskurser 1–6.
Virve Laivisto ja Sanna-Mari Salomäki

Monialainen yhteistyö ja verkostomaiset työtavat lasten ja nuorten palveluissa.
Kirsi Nousiainen, Annukka Paasivirta, Sari Pitkänen, Saija Turunen ja Jukka Vehviläinen. Loppura-
portti Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan Osaaminen, työ ja hyvinvointijaostolle. Sektoritutkimuk-
sen neuvottelukunnan julkaisuja 9:2011

Suuria tapahtumia

Vuonna 2011 järjestettiin useita suuria tapahtumia. Valtakunnallisilla osaamiskeskustoiminnan 10-
vuotispäivillä ja Heikki Waris -instituutin 10-vuotisjuhlassa yhteistyökumppaneitamme olivat Metropo-
lia Ammattikorkeakoulun esittävä taide, kulttuurituotanto ja sosiaaliala, jotka päivien teeman eli Kult-
tuurin ja hyvinvoinnin yhdistämisen hengessä yhdistivät kulttuurielementtejä perinteiseen seminaarioh-
jelmaan. Lisäksi sosiaalialan opiskelijat koostivat posteritekstejä ja viestinnän opiskelijat tuottivat viestin-
tämateriaaleja.

Helmikuussa maahanmuuttajien kotouttamishanke järjesti maakuntakierroksen, jossa esiteltiin hank-
keen kehittämistyön tuloksia. Kotouttamistyön työkalut tulivat tutuiksi Vaasassa, Turussa, Lappeen-
rannassa, Tampereella ja Lahdessa.

VKK -Metron päätösseminaarissa syyskuussa nähtiin käytännössä, kuinka tuloksia voidaan esittää haus-
kalla ja koskettavalla tavalla. Tapahtumarikkaan syyskuumme päätti Lasipalatsissa järjestetty kaksipäi-
väinen Pääkaupunkiseudun Lastensuojelupäivät. Lokakuussa Nimi Ovessa -hanke osallistui valtakun-
nallisten asunnottomuuspäivien järjestelyihin ja esitteli omia tutkimustuloksiaan.

Café Soccan aiheina vuonna 2011 olivat varhaiskasvatus ja lastensuojelun opinnäytetöiden esittely. Sosi-
aalityön kehittämisen foorumilla pohdittiin mm. asiakkaiden osallisuutta kehittämisessä.

Tärkeimpiä kaikille avoimia tapahtumia ja osallistujamääriä vuodelta 2011
Näiden lisäksi hankkeet järjestivät lukuisia tapaamisia omille verkostoilleen.

Tapahtuma Osallistujia yhteensä

Valtakunnalliset osaamiskeskuspäivät 130

Heikki Waris -instituutin 10-vuotisjuhla 100

Kuuleeko laki – sosiaalihuoltolain kuuleminen 200

Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 480

Valtakunnalliset asunnottomuuspäivät
(Nimi ovessa -hanke osallistui järjestelyihin)

220

VKK-Metron osallisuuden loppuseminaari 450

VKK-Metron kaikille avoimet koulutukset 397

Käytännön opettaja -koulutus (15 op) 22

Sosiaalityön kehittämisen foorumit (4 kpl) 95

Cafe Socca (2 kpl) 70

Kaikki yhteensä 2064
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Vaikuttamista vetoomuksilla

Kesäkuussa 2011 Socca järjesti sosiaalihuoltolain uudistamista koskevan kuulemistilaisuuden yhdessä
muiden osaamiskeskusten ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Tilaisuus koettiin tarpeellisek-
si ja osallistujia oli runsaasti. Seminaarin yhteydessä koottiin kysymyksiä ja kommentteja esiintyjille, lain
valmistelun asiantuntijaryhmälle ja syyskuussa Jyväskylässä järjestettyä jatkoseminaaria varten.

Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivillä syyskuussa 2011 koostettiin päivien osallistujien ajatuksista
vetoomus lapsiköyhyyden poistamisesta. Vetoomuksessa korostettiin muun muassa sitä, että lastensuoje-
lun työntekijät haluavat olla asiakaslapsen eikä järjestelmän puolella. He haluavat myös, että lasten ko-
kemusten ja tarpeiden tulisi ohjata poliittista päätöksentekoa ja lyhytnäköisestä säästämisestä tulisi pääs-
tä eroon. Vetoomusta uutisoitiin kiitettävällä tavalla ja se lähettiin pääkaupunkiseudun kuntien valtuus-
tojen ja lautakuntien jäsenille.

Lokakuussa 2011 pääkaupunkiseudun kuntien johtavat virkamiehet luovuttavat Helsingin yliopiston
rehtorille vetoomuksen, jossa vaadittiin pikaisesti lisää aloituspaikkoja sosiaalityön oppiaineeseen ja
sosiaalityön käytännön opetuksen ja tutkimuksen riittävää resursointia. Vetoomus oli osa osaamiskes-
kusten organisoimaa valtakunnallista kampanjaa. Sama vetoomus luovutettiin myös muiden sosiaalityön
opetusta tarjoavien yliopistojen rehtoreille, ja sen allekirjoittivat 25 suurimman kaupungin johtajat ja
valtakunnallisen osaamiskeskusverkoston edustajat.

Viestinnän vuosi 2012

Vuonna 2012 Socca viettää 10-vuotisjuhliaan Viestinnän vuoden 2012 merkeissä. Viestimme näkyvästi
kuluneen 10 vuoden saavutuksistamme ja uuden strategiamme painopisteistä. Kuntien työntekijöille
kerromme toiminnastamme hyödyntäen kuntien intranet-sivuja ja henkilöstölehtiä ja johtoa ja keski-
johtoa pyrimme tavoittamaan mm. esittelykäynneillä johtoryhmissä ja muissa tapaamisissa.

Suuria tapahtumia ovat Avoimet ovet 10-vuotissyntymäpäivien merkeissä huhtikuussa ja toukokuussa
järjestettävä kansainvälinen käytäntötutkimuksen konferenssi ”Practice Research in Social Work – Pro-
ducing Robust Knowledge. Konferenssiin liittyy myös Soccassa järjestettävä pore-konferenssi.

Vuonna 2012 Cafe Socca jalkautuu kuntiin ja käytännön työn kentälle, esimerkiksi Hietaniemen palve-
lukeskukseen ja Kontulan ostoskeskuksen. Cafe Soccassa esitellään Soccassa tehtävän tutkimus- ja kehit-
tämistyön lisäksi ammattikorkeakoulujen ja yliopiston opiskelijoiden töitä ja asiakasosallisuutta pidetään
esillä kaikissa tapaamisissa. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme saamaan mukaan myös kokemusasian-
tuntijoita.

Vuonna 2012 jatketaan raportoinnin kehittämistä arvioimalla perinteisiä ja vuonna 2011 kokeiltuja
raportointitapoja sekä ryhdytään hyödyntämään Innokylän REA-työkalua kehittämisen, levittämisen ja
viestimisen välineenä. Vuonna 2011 aloitettu verkkosivujen Lastensuojelun työkalupakin uudistus teh-
dään loppuun samoin kuin verkkosivujen englanninkielisen osion julkaisu. Lisäksi kootaan verk-
kosivuille tietoa asiakasosallisuudesta ja aloitetaan asiakasosallisuutta eri näkökulmista pohtiva blogi.

Lisätietoja

Riitta Ropo, tiedottaja
www.socca.fi
www.socca.fi/julkaisut
www.socca.fi/lausunnot
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Henkilöstö

Vakituinen ydinjoukkomme oli viime vuonna seitsemän henkilöä ja lisäksi Helsingin yliopistolla on
kolme vakituista tehtävää, joiden haltijat työskentelevät Heikki Waris -instituutissa. Tärkeitä ovat myös
tutkijasosiaalityöntekijöiden tehtävät Helsingin kaupungin budjetissa, jotka takaavat käytäntötutkimuk-
sen jatkuvuuden, vaikka tutkijat ovatkin määräaikaisia. Tutkijasosiaalityöntekijöiden vakansseista on
ollut täytettynä neljä, joista kaksi on Praksiksessa. Vuoden loppupuolella täytettiin uudelleen kaksi tut-
kijasosiaalityöntekijän vakanssia. Lokakuun lopussa aloitti myös uusi johtava tutkijasosiaalityöntekijä.
Praksiksen vakanssit ja erikoissuunnittelijan tehtävä täytetään vuoden 2012 alussa.

Ulkopuolisesti rahoitetuissa hankkeissa työskenteli vuoden aikana 11 henkilöä, työhallinnon palkkatuel-
la kuusi henkilöä, yliopistoharjoittelijoita oli kolme ja muita harjoittelijoita kaksi. Hankkeisiin on saatu
hyvin asiantuntevaa ja sitoutunutta joukkoa ja hankkeet toimivat melko itsenäisesti osaamiskeskuksen
sateenvarjon alla. Näennäisestä erilaisuudestaan huolimatta yhteisiä juonteita löytyy ja hankkeet osaavat
ottaa myös oppia toisiltaan. Vilkas vaihtuvuus on antanut työyhteisölle niin haasteensa kuin helmensä-
kin. Henkilöstön koulutustaso oli korkea: tohtoreita oli kuusi, lisensiaatteja kaksi ja väitöskirjaa tai li-
sensiaattityötä valmistelee 4 henkilöä.

Työhyvinvointi oli kyselyn mukaan parantunut kaikissa mitatuissa asioissa ja oli kokonaisuudessa oikein
hyvää tasoa. Työhyvinvointipäivää vietettiin Turussa ja strategiapäiviä pidettiin kolme.

Sisäisen viestinnän perustana oli joka toinen viikko järjestettävä henkilöstökokous, jonka esityslistalle
saivat kaikki halukkaat lisätä asioita. Henkilöstökokouksessa pidettiin säännöllisesti myös hanke-
esittelyjä. Sisäistä viestintää hoidettiin myös tiimikokouksissa, sähköpostilla ja teematapaamisten, pereh-
dytyksen ja verkkosivujen avulla.
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Talous

Soccan toiminnan volyymi oli kokonaisuudessaan noin 2,1 milj. euroa, josta sosiaali- ja terveysministe-
riöstä saatu valtionavustus oli 502 267 euroa. Yhteistyösopimuksen nojalla pääkaupunkiseudun kunnat
Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen maksoivat Soccan toimintaan 230 000 euroa, josta puolet osoi-
tettiin suoraan Helsingin yliopistolle. Ainoastaan Helsingin kaupungin rahoitusosuus 116 000 euroa
näkyy taulukossa.

Helsingin kaupungin sosiaaliviraston budjetissa Heikki Waris -instituutin tutkijasosiaalityöntekijöiden
palkkauksen sekä muihin menoihin varattiin 355 000 euroa.

Pääosin valtiolta saatu hankerahoitus vuonna 2011 oli 1038 000 euroa. Osana Soccan toimintaa olivat
VKK-Metro ja Kehrän lastensuojelun kehittämisverkosto, joiden 311 000* euron rahoitus tuli sosiaali-
viraston kehittämispalveluiden hallinnoimasta Lapsen ääni -kehittämisohjelmasta.

Toteutuneet tulot ja menot 2011

Soccan
 perustoiminta

Tutkija-
sosiaalityöntekijät

Hankkeet

Tuet ja avustukset valtiolta 502 267 826 500

Korvaukset kunnilta 198 500

Helsingin kaupungin rahoitus 116 000 355 000 13 000

Tulot ja rahoitus yhteensä 618 267 355 000 1038 000

Palkat ja palkkiot 294 000 177 000 581 000

Henkilösivukustannukset 102 000 62 000 178 000

Palveluiden ostot 54 000 39 000 165 000

Aineet ja tarvikkeet 24 000 14 000 27 000

Vuokrat 43 000** 61 000 87 000

Menot yhteensä 517 000 353 000 1038 000

*sisältyy hankkeet sarakkeeseen

**hankkeiden rahoitusosuus vuokramenoissa ennakoitua suurempi
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Tulosbudjetti vuodelle 2012

Soccan toiminnan volyymi kokonaisuudessaan tulee olemaan noin 2,3 milj. euroa, josta sosiaali- ja ter-
veysministeriön maksama valtionavustus on 506 871 euroa. Yhteistyösopimuksen nojalla pääkaupunki-
seudun kunnat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen maksavat Soccan toimintaan 234 000 euroa,
josta puolet osoitetaan suoraan Helsingin yliopistolle. Ainoastaan Helsingin kaupungin rahoitusosuus
120 000 euroa näkyy alla olevassa taulukossa.

Helsingin kaupungin sosiaaliviraston budjetissa Heikki Waris -instituutin tutkijasosiaalityöntekijöiden
palkkauksen sekä muihin menoihin varataan 404 000 euroa.

Pääosin valtiolta tuleva hankerahoitus vuodelle 2012 tulee olemaan 1174 000 euroa (27.1.2012 men-
nessä varmistunut rahoitus).  Osana Soccan toimintaa ovat edelleen Katse lapseen -hanke (VKK-Metro)
ja Kehrän 2:n lastensuojelun kehittämisverkosto, joiden 309 000* euron rahoitus tulee sosiaaliviraston
kehittämispalveluiden hallinnoimasta Lapsen ääni -kehittämisohjelmasta.

Soccan
 perustoiminta

Tutkija-
sosiaalityöntekijät

Hankkeet

Tuet ja avustukset valtiolta 506 871 894 000

Korvaukset kunnilta 264 000

Helsingin kaupungin rahoitus 120 000 404 000 16 000

Tulot ja rahoitus yhteensä 626 871 404 000 1174 000

Palkat ja palkkiot 343 000 216 000 621 000

Henkilösivukustannukset 113 000 67 000 202 000

Palveluiden ostot 77 392 40 000 253 000

Aineet ja tarvikkeet 23 800 17 000 36 000

Vuokrat 69 679 64 000 62 000

Menot yhteensä 626 871 404 000 1174 000

* sisältyy hankkeet sarakkeeseen
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Vireillä olevat hankehakemukset 27.1.2012

Tutkimus- ja kehittämishanke aikuissosiaalityön palvelurakenteen ja

asiakastyön uudistamisesta, Tekes 200 000

Köyhyystutkimus Vantaa, yhdessä THL ja Kelan kanssa   81 000

Innovatiivinen kaupunki -ohjelma, Aalto-yliopisto ja Helsingin kaupunki

Vanhustenhuollon kehittämishanke (Kaste)

PAAVO2:n kehittämishanke (Nimi ovessa jatkohanke)

Kauniaisten kotouttamisohjelman valmistelu
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Osaamiskeskusten jäsenyydet valtakunnallisissa
neuvottelukunnissa ja työryhmissä

Lokakuu 2011

Osaamiskeskusjohtajat

Neuvottelukunta tai
työryhmä

Toimikausi Jäsen Varajäsen

A-klinkkasäätiön valtuuskunta Päivi Hiltunen Merja Salmi

TerveKunta Tarja Myllärinen

Innokylän johtoryhmä Marja Heikkilä

Tekesin sote-palv.keh. johtoryhmä Marja Heikkilä

Perusterveydenhuollon
neuvottelukunta

Kristiina Laiho Pirjo Marjamäki

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja
terveyden neuvottelukunta

15.12.2010-
14.12.2013

Merja Anis Juha Luomala

Sosiaalialan
osaamiskeskustoiminnan
neuvottelukunta

Päivi Hiltunen Petri Kinnunen

Sosiaali- ja terveydenhuollon
kansallisen kehittämisohjelman
johtoryhmä

Tarja Myllärinen Torbjörn Stoor

Sosiaalialan
ammattihenkilöstöfoorumi

2012 loppuun Petri Kinnunen Merja Salmi

Valtakunnallinen
vammaispalveluhankkeen
ohjausryhmä

2012 loppuun Merja Salmi Kristiina Laiho

Valtakunnallinen
tietoteknologiahanke (Tikesos)

2011 loppuun Merja Salmi, Arto
Rautajoki

Tarja Kauppila

Kansallisen päihde- ja
mielenterveysohjelman
ohjausryhmä

2015 loppuun Torbjörn Stoor Merja Salmi

Sosiaalihuoltolakityöryhmä Marja Heikkilä Päivi Hiltunen

Lapsiasiainneuvottelukunnan
asiantuntijajäsen

Merja Salmi

Sosiaalialan johtamisen
kehittämisverkostojen
"työrukkanen"

Tarja Kauppila Arto Rautajoki
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Sosiaaliportin toimitusneuvosto 1.9.2009–
31.12.2011

Merja Anis

Sosiaalityön koulutuksen
työelämälähtöisyys -hankkeen
ohjausryhmä

1.12.2008 –
31.12.2011

Merja Anis

Päihdetyön kehittämistä tukevan
ohjausryhmän jäsen (THL, jäsenet
STM, KUntaliitto, Valvira, TTL, avit)

Tarja Myllärinen

Terveydenhuollon menetelmien
arvioinnin neuvottelukunta (THL,
valtakunnallinen

2011–2014 Arto Rautajoki Merja Salmi

Sosiaalialan alueellisen
tiedontuotannon
verkostotyöryhmä (stm kutsuu)

Petri Kinnunen Arto Rautajoki

Kohti kumppanuutta;
Lapsiperheiden rajattomat
palvelut, valtakunnallinen KuntaIT-
hanke, seurantaryhmä

Päivi Hiltunen

Innokylän kyläneuvoston jäsen Tarja Kauppila

Kaste-aluejohtoryhmät Väli-Suomi:
Päivi Hiltunen ja Kristiina
Laiho

Länsi-Suomi:
Merja Anis

Etelä-Suomi:
Merja Salmi

Itä- ja Keski-Suomi:
Tarja Kauppila

Pohjois-Suomi:
Petri Kinnunen

Väli-Suomi:
Arto Rautajoki

Länsi-Suomi:
Eini Pihlajamäki

Etelä-Suomi:
Pirjo Marjamäki

Itä- ja Keski-Suomi:
Marja Heikkilä

Pohjois-Suomi:
Kaisa Kostamo-Pääkkö




