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LastensuojeLun Hankkeet

varhaisen puuttumisen ja positiivisen  
diskriminaation hankkeet

Hanke toimi vuosina 2001–2004.

Helsingissä käynnistettiin vuonna 2001 18 ns. positiivisen diskriminaation eli varhai-
sen tuen hanketta. Hankkeiden tavoitteena oli ehkäistä kielteistä alueellista eriytymistä 
ja huono-osaisuuden kasautumista.

Hankkeiden avulla pyrittiin tehostamaan lapsiperheiden peruspalveluja sekä 
kokeilemaan ja kehittämään uusia ennaltaehkäiseviä työkäytäntöjä ja työmenetelmiä 
yhteistyössä asuinalueen lapsiperheiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Heikki Waris -instituutissa työskenteli tutkijasosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä 
oli olla mukana varhaisen tuen hankkeiden keskinäisen verkoston rakentamisessa, 
työskentelymenetelmien kehittämisessä ja dokumentoinnissa. Kehitetyt työmallit oli 
tarkoitus kuvata mahdollisimman havainnollisesti ja hyvät työkäytännöt levittää viras-
tossa koulutuksen avulla. 
Hankkeen työntekijä: Sirpa Tapola-Tuohikumpu

Julkaisut ja raportit
Tapola, Sirpa (toim.) (2003): Varhaisen tuen työmuotoja kehittämässä. positiivisen 
diskriminaation hankekokonaisuuden väliraportti 2002. Helsingin kaupungin sosiaali-
virasto. Selvityksiä 2003:7.

Tapola-Tuohikumpu, Sirpa (2005): Positiivisella diskriminaatiolla varhaista tukea. 
Helsingin kaupungin sosiaaliviraston positiivisen diskriminaation hankekokonaisuu-
den (2001–2004) loppuraportti. Soccan ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja nro 
3, 2005.

kohtaavaa lastensuojelua -hanke

Kehittämistyössä mallinnettiin lastensuojelun asiakkuuden alkuvaiheen työskentelyä, 
suunnitelmallista muutostyötä sekä kriisi- ja sijoitusvaiheen työskentelyä.

Lisäksi määriteltiin lapsikeskeisyyttä sosiaalityön kontekstissa sekä sosiaalityönteki-
jän ja lapsen välistä kohtaamista. Kehittämistyön päätulos on lapsikeskeinen lastensuo-
jelun sosiaalityön tilannearviomalli.

Lapsikeskeistä tilannearviota ei kehitetty vain tietojen kokoamista varten, vaan 
ensisijaisesti asiakkaan kohtaamiseksi ja heidän kokemustensa kuulemiseksi. Tilannear-
vion tekeminen jo sinällään voi olla merkittävä interventio ja tuki perheelle.

Hankkeen työntekijät: Tiina Muukkonen, Sari-Anne Ervast ja Hanna Tulensalo
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Julkaisut ja raportit
Muukkonen, Tiina & Tulensalo, Hanna (2004): Kohtaavaa lastensuojelua. Lapsikeskei-
sen lastensuojelun sosiaalityön tilannearvion käsikirja. Helsingin kaupungin sosiaalivi-
rasto. Selvityksiä 2004:1.

Muukkonen, Tiina & Tulensalo, Hanna (2005): Lapsikeskeinen tilannearvio ja työ-
prosessi lastensuojelun sosiaalityössä. Teoksessa Satka, Mirja & Karvinen-Niinikoski, 
Synnöve & Nylund, Marianne & Hoikkala, Susanna (toim.): Sosiaalityön käytäntötut-
kimus. Palmenia-kustannus. 304–321.

Ervast, Sari-Anne & Tulensalo, Hanna (2006): Sosiaalityötä lapsen kanssa. Kokemuk-
sia lapsikeskeisen tilannearvon kehittämisestä. Soccan ja Heikki Waris -instituutin 
julkaisusarja nro 8, 2006.

Lastensuojelun ryhmätoiminnan kehittäminen 
 
Hanke toimi vuosina 2002–2003. 
 
Hankkeen tavoitteena oli kehittää lastensuojelun avohuollon uusia toiminnallisia 
työmenetelmiä kouluikäisille lapsille ja nuorille. Työmenetelmien systemaattinen 
kehittäminen tapahtui lastensuojelun perustyön yhteydessä. Pyrkimyksenä oli kehittää 
toiminnallisia työmalleja, jotka ovat osa alueen lastensuojelun palveluvalikoimaa. 
Hankkeen työntekijä: Alpo Heikkinen

Julkaisut ja raportit
Heikkinen, Alpo (2006): ”Olenko mä sitä riskiryhmää?” Lastensuojelun poikaryhmien 
hyvinvoinnin muutostekijät – realistinen etnografia. Sosiaalityön erikoistumiskoulu-
tuksen lisensiaatin tutkimus.

Läheisneuvonpitohanke 
 
Hanke toimi vuosina 2002–2009.

Läheisneuvonpito ei ole vain tekninen menetelmä, vaan työskentelyote, jossa kutsu-
taan läheiset mukaan lastensuojelutyöhön lapset huomioiden ja vanhempia arvostaen. 
Tarvittavaa asiantuntijuutta, voimavaroja ja tukea löytyy sekä läheis- että viranomais-
verkostoista.

Läheisneuvonpitoprosessi tarjoaa välineen, jonka avulla voidaan sopia tarvittavasta 
tuesta sekä arvioida laadittujen suunnitelmien soveltuvuutta käytännössä.

Pääkaupunkiseudun läheisneuvonpitoprojekti käynnistyi Heikki Waris -instituu-
tissa vuonna 2002 Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteisenä lastensuojelu-
hankkeena. Läheisneuvonpito jatkui hankkeena vuoteen 2009 saakka. Tämän jälkeen 
se siirtyi osaksi Helsingin sosiaaliviraston perustoimintaa.
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Hankkeen työntekijät: Juha-Pekka Vuorio ja Salla Hänninen. Lisäksi läheisneuvonpito-
ja on ollut järjestämässä 13 tehtäviinsä koulutettua, palkkiotoimista koollekutsujaa.

Julkaisut ja raportit
Vuornio, Juha-Pekka & Saurama, Erja & Hänninen, Salla (toim.) (2008): Verkostojen 
voimaa vai seittien satimia – kokemuksia läheisneuvonpidosta. Soccan ja Heikki Waris 
-instituutin julkaisusarja nro 18, 2008.

Lapsen vuorotteluasuminen -hanke 
 
Hanke toimi vuosina 2001–2004.

Hankkeen tavoitteena oli saada käsitys siitä, kuinka paljon, minkälaisissa elämäntilan-
teissa ja olosuhteissa sekä millä perusteilla helsinkiläiset vanhemmat sopivat lapsen asu-
misesta vuorotellen kummankin vanhemman luona. Tarkoituksena oli selvittää, mitä 
hyviä puolia ja mitä huonoja puolia vanhemmat näkivät ratkaisussa lapsen kannalta.

Selvityksessä koottiin lapsen vuorotteluasumista koskevaa tutkimustietoa. Tavoit-
teena oli tarjota vanhemmille lisää tietoa tapaamisoikeussopimuksen tekoon edun 
mukaisesti erityisesti silloin, jos harkittiin vuorotteluasumista. Millä edellytyksillä lap-
sen vuorotteluasuminen voidaan nähdä lapsen edun mukaisena? Millaisissa tilanteissa 
ratkaisua tulisi välttää?
Hankkeen työntekijä: Raija Panttila

Julkaisut ja raportit
Panttila, Raija (2005): Kahden kodin lapsuus. Soccan ja Heikki Waris -instituutin 
julkaisusarja nro 1, 2005.

 
Lastensuojelun avohuollon ryhmätoiminnan kehittämishanke 
 
Hanke toimi vuosina 2004–2006.

Lastensuojelun avohuollon ryhmätoiminta on lapsille ja nuorille voimavaroja antava, 
ehkäisevä työmenetelmä. Ryhmätoiminta soveltuu erityisen hyvin 7–15-vuotiaille 
kouluikäisille lapsille ja nuorille.

Ryhmätoiminta on toiminnallisiin ja terapeuttisiin menetelmiin perustuvaa 
säännöllisesti järjestettävää palvelua, jota tehdään yhteistyössä esimerkiksi koulujen, 
nuorisotyön ja kolmannen sektorin kanssa.
Hankkeen työntekijät: Alpo Heikkinen, Aili Savolainen, Maaret Parviainen, Oona 
Ylönen, Elina Pekkarinen ja Pauliina Levamo

 



7

Julkaisut ja raportit
Heikkinen, Alpo & Levamo, Pauliina & Savolainen, Aili & Parviainen, Maaret (2007): 
Näe minut, kuule minua – kokemuksia ryhmistä. Soccan ja Heikki Waris -instituutin 
julkaisusarja nro 11, 2007. 

Perheiden kanssa tehtävä työ -hanke 
 
Hanke toimi vuosina 2005–2007.

Tutkimus kohdentui perheiden kanssa tehtävään sosiaalityöhön ja lastensuojelun 
perhetyöhön. Tavoitteina oli tehdä näkyväksi perheiden kanssa tehtävän asiakastyön 
käytäntöjä ja työmuotoja sekä paikantaa työn keskeisiä orientaatioita.

Tavoitteena oli selkeyttää seuraavia osa-alueita:
•	 Perheiden kanssa tehtävän työn muodot ja käsitteet: työkäytäntöjen näky-

väksi tekeminen käytännön esimerkkien avulla
•	 Perheiden kanssa tehtävän työn ”ytimien” ja yhteisen työnäyn etsiminen
•	 Vuorovaikutus asiakastyön välineenä ja kohteena
•	 Arviointi työskentelyn keinona ja kohteena

Hankkeen työntekijä: Annina Myllärniemi

Julkaisut ja raportit
Annina Myllärniemi (2007): Lastensuojelun avohuollon perhetyö ammattikäytäntö-
nä - Jäsennyksiä perhetyöstä toimintatutkimuksen valossa. Soccan ja Heikki Waris 
-instituutin julkaisusarja nro 15, 2007

Lapsen kanssa -hanke 
 
Hanke toimi vuosina 2006–2008.

Hanke oli jatkoa Kohtaavaa lastensuojelua -hankkeelle. Sen tavoitteena oli kehittää 
asiakassuunnitelmaan kytkeytyvää muutossosiaalityön prosessia, sisältöjä ja osallisuutta 
lisääviä menetelmiä. Tarkoituksena oli mahdollistaa lapsikeskeisyys myös alkuvaiheen 
tilannearvion jälkeisessä työskentelyssä.

Hankkeessa työstettiin suunnitelmallisen lastensuojelun avohuollon prosessikuvaus, 
joka selkeyttää ja korostaa lapsen oikeutta osallisuuteen ja suojeluun. Samalla pohdit-
tiin lapsen voimavarojen merkitystä lastensuojelun suunnitelmalliselle työvaiheelle. 
Hankkeen työntekijä: Tiina Muukkonen

Julkaisut ja raportit
Tiina Muukkonen (toim.) (2007): Suunnitelmallinen sosiaalityö lapsen kanssa. Soccan 
ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja nro 17, 2007
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Lastensuojeluasiakkuuden käynnistymisvaihe sosiaalityönä 
 
Hanke toimi vuosina 2007–2009. 
 
Tutkimushankkeen kohteena oli lastensuojelun sosiaalityön käynnistymisvaihe. 
Tutkimuksen tavoitteena oli päivystysprosessien ja ilmoituksen vastaanottoprosessien 
kuvaaminen, havaintojen syventäminen ja palauttaminen toimipaikkoihin. Tavoitteena 
oli myös toiminnan kehittäminen ja prosessien mallintaminen tätä kautta. 
Hankkeen työntekijä: Tiia Hipp 
 
Julkaisut ja raportit 
Hipp, Tiia (2009): Käytäntötutkimuksen käynnistäminen työyhteisössä. Artikkeli 
kirjassa Heinonen, Hanna & Metsälä, Johanna (toim.): Lastensuojelua kehittämässä. 
Kokemuksia pääkaupunkiseudulta. Soccan ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja 
nro 19, 2009.

 
sijoituksen aikainen sosiaalityö vanhempien  
kuntoutumisen tukena 
 
Hanke toimi vuosina 2009–2011.

Sosiaalityön käytäntötutkimus -hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin sijoituksen aikaisen 
sosiaalityön ammattikäytäntöjä, jotka tukevat vanhempien kuntoutumista.

Tavoitteena oli tutkia, miten sijoituksen aikainen sosiaalityö voi tukea vanhempien 
kuntoutumista, kuvata ja analysoida vanhempien omaa kokemusta sijoituksen aikaises-
ta sosiaalityöstä sekä kehittää ammattikäytäntöjä, jotka tukevat vanhempien kuntou-
tumista ja edistävät lapsen kotiutumista tai vanhemmuuden rakentumista. Hankkeen 
tarkoituksena oli myös vahvistaa asiakaslähtöisyyttä sekä kehittää ja jakaa hyviä 
työkäytäntöjä pääkaupunkiseudulla.

Pilottityöryhminä oli mukana lastensuojelun työyhteisöjä Espoosta, Helsingistä ja 
Vantaalta. Piloteissa kehitettiin työmenetelmiä ja tuotettiin tutkimusaineistoa. Aineis-
tona olivat ammattilaisten ja sijoitettujen lasten vanhempien haastattelut, havainnointi 
ja vanhempien suunnitelmadokumentit. 
Hankkeen työntekijä: Miia Pitkänen

Lastensuojelun kehittämisverkosto  
pääkaupunkiseudulla -hanke 
 
Hanke toimii vuosina 2009–2011.

Kehrä lastensuojeluverkostossa luodaan lastensuojelun käytännön, kehittämisen, ope-
tuksen ja tutkimuksen yhdistäviä verkostoja ja rakennetta yhteiselle kehittämistyölle. 
Näin tuetaan asiakastyössä tehtävää kehittämistä. Kehrä on osa Etelä-Suomen Lapsen 
ääni -kehittämisohjelmaa.
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Kehrässä luodaan rakenteet ja pysyvät toimintatavat lastensuojelun kehittämiselle, 
kehittämisen keskinäiselle jakamiselle ja toimivien käytäntöjen jalkauttamiselle. Tavoit-
teena on, että kehittämisestä tulee osa perustyötä.

Lastensuojelun työkäytäntöjä kehittävät arjen työtä yhdessä tekevät lastensuojelun 
työryhmät. Työryhmät on koottu yhteen kehittämisverkostoon, jolla on neljä kehittä-
misteemaa. Työryhmien kehittämistehtävät kiinnittyvät lastensuojelun ydinprosessiin. 
Kehittämisessä huomioidaan asiakkaan osallisuus ja muut lastensuojelun toimijat.

Teematyöpajoissa lastensuojelun työryhmät jakavat kokemuksiaan kehittämisestä 
ja kehittämisteemojen ammatillisista sisällöistä. Työryhmien kehittämistä dokumentoi-
daan ja samalla kehitetään asiakastyötä tukevaa kehittämisen rakennetta eri kunnissa ja 
pääkaupunkiseudulla. 
Hankkeen työntekijät: Annukka Paasivirta ja Tiina Muukkonen

 
aikuissosiaaLityön Hankkeet
 
tess-työllistämisprojekti 
 
Hanke toimi vuosina 2001–2003.
Pitkäaikais- tai toistuvaistyöttömien TESS-projektissa järjestettiin voimavarakursseja 
sekä työnhakutaitojen ja atk:n perustaitojen koulutuksia. Asiakkaille tehtiin yksilölli-
nen työnhakusuunnitelma ja asiakkaat saivat jatkuvaa moniammatillista tukea työllis-
tymiseensä. Lisäksi järjestettiin ryhmätoimintaa.

Yhteistyötahoina olivat A-klinikka, Mielenterveystoimisto, Helsingin töidenjärjes-
telytoimisto, työvoimatoimisto ja terveyskeskus. Hanketta rahoittivat Helsingin kau-
punki, Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus sekä Euroopan sosiaalirahasto (ESR, 
tavoite 3-ohjelma). TESS oli osana Työllistyvä Helsinki -hankekokonaisuutt 
Hankkeen työntekijä: Raija Paasonen 
 
Julkaisut ja raportit 
Loppuraportti: TESS Työ Elämään – Segregaatio Seis.

 
tukijärjestelmät kuntoutumisen edistäjänä 
 
Hanke toimi vuosina 2002–2004.

Tutkimushanke, jonka tavoitteena oli luoda sosiaalisten voimavarojen ja työkyvyn 
arviointimalleja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden asiakkaiden yksilöllisiä palvelu- ja 
työllistymissuunnitelmia varten.
 
Tutkimuksessa painottui asiakasyhteistyön sisältö ja se, miten työllistymis- ja kuntou-
tuspalveluja parannetaan asiakasyhteistyötä kehittämällä.
Hankkeen työntekijä: Anja Soininen
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aktivointisuunnitelma kuntouttavan sosiaalityön 
työvälineenä 
 
Hanke toimi vuosina 2002–2004.
Tutkimushanke liittyi Keskisen sosiaalikeskuksen päihde- ja mielenterveysprojektin 
neljänteen osaprojektiin ” Työhön ja tekemiseen liittyvät palvelut”. Tavoitteena oli ke-
hittää alueelle laadukas päihde- ja mielenterveysongelmaisten ihmisten palveluverkosto, 
joka ehkäisee syrjäytymistä ja edistää työllistymistä.

Tutkimushankkeen tehtävänä oli myös selvittää kuntouttavan sosiaalityön toteutu-
mista ja kuntouttavan työtoiminnan käyttöä sosiaalisen kuntoutuksen menetelmänä.
Hankkeen työntekijä: Eeva Liukko

Julkaisut ja raportit
Liukko, Eeva (2006): Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa. Soccan ja Heikki 
Waris -instituutin julkaisusarja nro 9, 2006.

 
sosiaalityö päiväkeskus stoorissa ja myllypuron leipäjonossa  
 
Hanke toimi vuosina 2003–2004.

Itäkeskuksen sosiaalipalvelutoimiston alueen projekti, joka toteutettiin päiväkeskus 
Stoorin ja Myllypuron leipäjonon asiakkaiden parissa.

Päiväkeskus Stoori on Itäkeskuksessa sijaitseva päihdeongelmaisille tarkoitettu 
kokoontumispaikka ja leipäjono Myllypurossa tarjosi ruoka-apua. Sosiaalityöntekijä oli 
mukana päiväkeskus Stoorin toiminnassa ja leipäjonossa ja tarjosi sosiaalityön tukea 
sitä haluaville asiakkaille.

Projektin tavoitteena oli kehittää työmalli, jossa sosiaalityöntekijä on käytettävissä 
siellä, missä kaupunkilaisetkin ovat. Sosiaalivirasto ja yksityinen palveluntuottaja, 
kuten Diakonissalaitos Stoorissa, palvelevat yhteisiä asiakkaitaan samassa paikassa.
Hankkeen työntekijä: Anna-Mari Siiki

 
jalkautunut sosiaalityö 
 
Hanke toimi vuosina 2003–2004.

Kaakkoisen sosiaalikeskuksen alueella toteutettiin jalkautuneen sosiaalityön projekti. 
Projektissa oli kyse sosiaalityöntekijän siirtymisestä työskentelemään sosiaalipalvelutoi-
mistosta asukkaiden pariin. Sosiaalityöntekijä rakensi ja tuki verkostoja alueen asukkai-
den kesken ja vahvisti asukkaiden osallisuutta oman asuinalueensa toiminnassa.
Projektin tavoitteena oli kehittää alueen sosiaalityöhön yhdyskuntatyön ja yhteisökes-
keisen työotteen työmalli.
Hankkeen työntekijä: Hillevi Komi
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arkikuntouttava työskentely aikuissosiaalityön asiakkaan 
kanssa eli kipinä-projekti 
 
Hanke toimi vuosina 2003–2004.

Projektin tavoitteena oli kehittää lähityöntekijän työmalli asiakkaiden kanssa tehtävään 
arkikuntouttavaan työhön.

Projektityöntekijä työskenteli tiiviisti aikuissosiaalityön asiakkaan kanssa ja tuki 
häntä sosiaalityön suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi (kuten 
asunnonhaku, työ- tai opiskelupaikka, päihdehoito). Projektityöntekijä toimi aikuisso-
siaalityöntekijän työparina asiakkaan elämäntilanteen parantamiseksi. 
Hankkeen työntekijä: Heli Kätsyri

Julkaisut ja raportit
Kätsyri, Heli (2004): Kipinä-projekti. Nuorten aikuisten arjen tukena. Helsingin kau-
pungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2004:5.

nuotta-projekti 
 
Hanke toimi vuosina 2001–2004.

Nuotta-projektin tavoitteena oli vaikuttaa kallahtelaisten 10–14-vuotiaiden varhais-
nuorten elämänhallinnan ja itsetunnon vahvistumiseen.

Projekti käynnistettiin alueellisen yhteistyön ja etsivän työn ajatuksesta. Projektissa 
tehtiin alkuvaiheessa säännöllistä iltapartiointia ja yhteistyötä alueellisten toimijoiden 
kanssa. Projektissa kehitettiin myös yksilöllisen työn menetelmiä yhteistyössä lasten-
suojelun, koulujen ja nuorisotyön ilmaisemien tarpeiden pohjalta. Lisäksi projektissa 
kokeiltiin erilaisia ryhmätyöskentelyn menetelmiä ja alueellista verkostotyötä.

Nuotta-projektissa työskenteli yksi ohjaaja kokopäiväisenä palkattuna työntekijänä 
sekä yksi alueellisen lastensuojeluryhmän sosiaalityöntekijä projektin vetäjänä. Lisäksi 
koko lastensuojelutyöryhmä oli sitoutunut yleiseen toiminnan kehittämiseen ja projek-
tin asiakasprosesseihin.

Julkaisut ja raportit
Perkiö, Isla & Karvonen, Jaana (2005): Nuotta-projektin loppuraportti. Helsingin 
kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2005:3.
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Pyörre-projekti 
 
Hanke toimi vuosina 2002–2004.

Pyörre-projektin lähtökohtana oli kartoittaa se, mitä palveluja sosiaalitoimella on tar-
jota työelämästä syrjäytyneille pitkäaikaistyöttömille, joiden työelämävalmiudet ovat 
niin heikot, että he eivät kykene osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan, mutta 
heitä ei kuitenkaan voi ohjata eläkkeelle.

Projektin tavoitteena oli kehittää toiminnallisia työmuotoja aikuissosiaalityöhön 
sekä tuoda ryhmämuotoinen työmalli yksilökohtaisen sosiaalityön rinnalle.

Työmallia kokeiltiin asiakastyössä järjestämällä eri ikäryhmille neljä noin kuuden 
viikon pituista sosiaalisen kuntoutuksen jaksoa eli Pyörre-kurssia. Alueen aikuissosiaa-
lityöntekijät osallistuivat kurssien suunnitteluun yhdessä projektityöntekijöiden kanssa. 
Keskeisenä toiminnan menetelmänä käytettiin ryhmämuotoista kuntouttavaa sosiaali-
työtä.

Julkaisut ja raportit
Kuusela, Kirsti & Kvick, Inkeri (2005): Sosiaalinen kuntoutus, toiminnallisuus ja 
ryhmämuotoinen aikuissosiaalityö. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 
2004:6.

Kuvastin-hanke - Reflektiivinen itsearviointi 
aikuissosiaalityössä
 
Hanke toimi vuosina 2003–2004.

Hankkeessa kehitettiin sosiaalityöntekijöiden ammatillista itsearviointia niin käy-
tännöllisesti kuin käsitteellisestikin sekä kirjoitettiin näkyväksi aikuissosiaalityötä. 
Hankkeen toteuttaja oli klinikkalehtori. 
Hankkeen työntekijä: Laura Yliruka

Julkaisut ja raportit
Yliruka, Laura (2006): Kuvastin - reflektiivinen itse- ja vertaisarviointimenetelmä 
sosiaalityössä. Työpapereita 15/2006, Stakes.

aikuissosiaalityön sosiaalisen muutostyön kehittämishanke
 
Hanke toimi vuosina 2005–2007.

Hankkeessa pyrittiin tuottamaan syventävää tietoa sosiaalisen muutostyön sisällöistä 
sekä kirkastamaan ja kehittämään työorientaatioita ja menetelmiä aikuissosiaalityössä. 
Hankkeen tavoitteena oli tehdä näkyväksi olemassa olevia käytäntöjä, menetelmiä ja 
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osaamista aikuissosiaalityössä, tuottaa syventävää tietoa sosiaalisen muutostyön sisäl-
löistä ja luoda yhteisiä käsitteellistyksiä arjesta. 
Hankkeen työntekijä: Anna-Kaisa Koskinen 
 
Julkaisut ja raportit 
Koskinen, Anna-Kaisa (2007): Vaihtoehtoinen tarina. Mitä on sosiaalinen muutostyö? 
Soccan ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja 14, 2007.

 
sosiaalityön opetus- ja tutkimusyksikkö Praksis 
 
Hanke toimii vuosina 2005–2011.

Sosiaalityön opetus- ja tutkimusyksikkö Praksis on toiminut Helsingin sosiaaliviraston 
Läntisen sosiaaliaseman, Heikki Waris -instituutin sekä Helsingin yliopiston sosiaali-
työn oppiaineen yhteistyöhankkeena.

Praksiksessa on kehitetty sekä sosiaalityön käytännön opetusta että sen tutkimusta 
ja opetusmenetelmiä. Hanke alkoi hankkeena vuonna 2005 ja sitä jatketaan hankkeen 
muodossa vuoden 2011 loppuun.

Hankkeen työntekijät: Saija Kangas, Tiina Mustonen, Tarja Juvonen, Laura Yli-
ruka, Sirpa Tapola-Tuohikumpu, Terhi Hinkka, Tina Mäntynen, Hanna Liikanen ja 
Päivi Jouttimäki

Julkaisut ja raportit
Hinkka, Terhi & Juvonen, Tarja & Kangas, Saija & Mustonen, Tiina & Saurama, Erja 
& Tapola-Tuohikumpu, Sirpa & Yliruka, Laura (toim.) (2009): Praksis. Sosiaalityön 
käytännön opetus ja oppimisen tutkimus. Soccan ja Heikki Waris -instituutin julkaisu-
sarja 21, 2009.

sosiaalisen raportoinnin hanke  
– sosiaalityöntekijät ja asiakkaat tiedontuottajina
 
Hanke toimi vuosina 2008–2011.

Sosiaalityön käytäntötutkimushankkeessa tutkitaan ja kehitetään asiakastyössä synty-
vän tiedon rakentumista ja sen eteenpäin välittämisen mahdollisuuksia ja menetelmiä 
sekä sosiaalityön dokumentointia. Kohderyhmänä ovat nuoret, alle 26-vuotiaat sosiaali-
työn asiakkaat ja sosiaaliasemien uudet asiakkaat.
Hankkeen työntekijä: Anna-Kaisa Tukiala
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muut Hankkeet
 
sosiaalinen raportointi
 
Hanke toimi vuosina 2002–2005. 
Hankkeen työntekijä: Taina Hussi

Julkaisut ja raportit
Hussi, Taina (2003): Sosiaalinen raportointi. Menetelmä asiakastyössä syntyneen tie-
don prosessointiin. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2003:10.

Hussi, Taina (2005): Sosiaalinen raportointi. Sosiaalinen raportointi tiedon rakentaja-
na. Soccan ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja nro 4, 2005.

johtava sosiaalityöntekijä kehittäjänä
 
Hanke toimi vuosina 2005–2008.

Tutkimuksessa oli tarkoitus hankkia tietoa siitä, keitä kunnissa toimivat johtavat sosi-
aalityöntekijät ovat ja minkälainen heidän työhistoriansa on. Tutkimuksessa selvitettiin 
myös, kuinka kauan johtavat sosiaalityöntekijät ovat toimineet nykyisessä työssään 
ja miten he päätyivät nykyiseen tehtäväänsä. Erityisenä tutkimuksen kohteena oli johta-
van sosiaalityöntekijän rooli kehittäjänä.
Hankkeen työntekijä: Heidi Hållman

Pääkaupunkiseudun kotouttamistyön kehittämishanke
 
Hanke toimi vuosina 2007–2009

Hankkeessa etsittiin maahanmuuttajatyön ja erityisesti sosiaalialan kotouttamistyön 
työmalleja sekä jäsennettiin ja tehtiin näkyväksi maahanmuuttoyksiköiden työtä. Yh-
dessä Helsingin, Espoon ja Vantaan yksiköiden kanssa luotiin seudullisesti yhtenäistä 
sosiaalialan kotouttamistyötä ja kehitettiin täydennyskoulutusta.

Hanke pohjautui maahanmuuttoyksiköiden tarpeeseen kehittää omaa osaamistaan. 
Yksiköiden työntekijät valitsivat itse omat kehittämisteemansa.

Tavoitteena oli tunnistaa pääkaupunkiseudun sosiaalialan kotouttamistyö ja tehdä 
se näkyväksi, yhtenäistää pääkaupunkiseudun maahanmuuttajatyötä, luoda pohjaa 
yhteiselle koulutusmallille ja löytää keinoja suunnitelmallisempaan yhteistyöhön viran-
omaisten välillä.
Hankkeen työntekijät: Riitta Lampelto, Paula Silventoinen  
ja Elina Taimi-Hannukainen
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Julkaisut ja raportit 
Lampelto, Riitta & Taimi, Elina & Hyytinen, Riitta (toim.) (2010): Tietoa, taitoa 
ja luottamuksen rakentamista. Socca - Pääkaupunkiseudun kotouttamistyön 
kehittämishankkeen loppuraportti. Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. 
Työpapereita 2010:2.

kotouttamisen seudullisten ja alueellisten verkostojen 
vahvistaminen -hanke 
 
Hanke toimi vuosina 2009–2011.
Hankkeessa kehitettiin ja yhtenäistettiin pääkaupunkiseudun sosiaalialan 
kotouttamistyön menetelmiä ja osaamista sekä parannettiin viranomaisten yhteistyötä 
alueellisen verkostotyön avulla. Hankkeessa syvennettiin ja vakiinnutettiin 
Pääkaupunkiseudun kotouttamistyön kehittämishankkeen (Koto) 2007–2009 
kehittämistyötä.  
    Hankkeessa olivat mukana Espoon Maahanmuuttajapalveluiden, Helsingin 
Maahanmuuttoyksikön ja Vantaan Maahanmuuttajien yhteispalvelutoimiston koko 
henkilökunta. Jokaisella kaupungilla oli oma hanketyöntekijänsä ja hanketta koordinoi 
Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. 
Hankkeen työntekijät: Elina Taimi-Hannukainen, Susanna Raijos, Hanna Peltonen ja 
Kirsi Pärtty-Äyräväinen

Julkaisut ja raportit
Hankkeessa tuotetut kotouttamistyön työvälineet on koottu verkkosivuille osoitteeseen 
www.socca.fi/ maahanmuuttajatyo

Heikki Waris -instituutissa ja sen 
toiminnasta tuotetut muut juLkaisut

Karinen-Niinikoski, Synnöve & Tapola, Maria (toim.) (2005): Tieto nousee kentältä. 
Sosiaalityötä käsitteellistämässä. Soccan ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja nro 
2,2005.

Myllärniemi, Annina (2006): Huostaanottojen kriteerit pääkaupunkiseudulla. Soccan 
ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja nro7, 2006.

Hållman, Heidi & Saurama, Erja (toim.) (2006): Taipuuko sosiaalipolitiikka urbaaniin 
elämään? Kooste seminaarin puheenvuoroista. Soccan ja Heikki Waris -instituutin 
julkaisusarja nro 10, 2006.

Hoikkala, Susanna (2007): Työväkivalta lastensuojelulaitoksissa – työntekijöiden näkö-
kulma. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2007:2.
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