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1.Uusi alku uudessa ympäristössä

Vuosi  2014  on  Soccalle  uuden  alku  uudessa  ympäristössä,  ja  se  näkyy  myös
toimintasuunnitelmassamme. Toimimme kuitenkin edelleen niiden tehtävien pohjalta,
jotka sosiaalialan osaamiskeskustoimintaa koskevassa laissa meille on määritelty ja mitä
johtokunnan hyväksymään strategiaamme 2015 on kirjattu:

”Olemme sosiaalialan kehittämistyön luotettava osaaja. Kokoamme kehittämistyöhön
ammattilaiset, asiakkaat, tutkijat, opettajat ja opiskelijat. Vaikutamme siihen, että jokaisella
ihmisellä pääkaupunkiseudulla olisi tasa-arvoiset edellytykset hyvään elämään”.

Olemme varautuneet siihen, että toimintaamme ja hallintoamme koskevat muutokset jatkuvat ja
etenevät.  Vuoden 2014 alussa valmistuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskeva
lakiehdotus, jossa säädetään myös kehittämistyön koordinoinnista ja kuntien ja yliopiston
yhteistyöstä opetuksessa ja tutkimuksessa. Vaikka sosiaalialan osaamiskeskustoimintaa koskeva laki
jääkin toistaiseksi voimaan, viitoittaa lainsäädäntö kuitenkin myös Soccan tulevaisuutta. Myös uusi
isäntäorganisaatiomme Hus organisoi yliopistollisen sairaalan toimintaa uudelleen, ja uusi 12
osaamiskeskukseen perustuva rakenne tulee voimaan 2015 alusta. Vuoden 2014 aikana selvinnee,
millä tavalla tämä kaikki vaikuttaa Soccan toimintaan. Tähän liittyen myös kaikki kolme Etelä-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (ESO) yksikköä tiivistävät yhteistyötään pyrkien löytämään
yhteisen tulevaisuuden suunnan.

Soccan hallinnollinen muutos on saanut paljon huomiota osakseen ja samankaltaisten ratkaisujen
ennustetaan olevan edessä myös muualla Suomessa. Soccan ja HUSin perusterveydenhuollon
yksikön on toivottukin olevan pilotti, jonka kokemuksia seurataan ja niistä raportoidaan
valtioneuvoston asettamalle valtakunnalliselle sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan
neuvottelukunnalle.

Socca sijoittuu Hus -kuntayhtymässä konsernihallintoon johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven
alaisuuteen ja perusterveydenhuollon yksikön rinnalle.  Ratkaisu on väliaikainen ja tavoitteena on, että
perusterveydenhuollon yksikön ja Soccan kehittämis- ja tutkimustyö lähentyisivät, yhteistyöstä
syntyisi synergiaa ja voisimme tukea sitä muutosta, jota kuntien sosiaali- ja terveydenhuollossa
tapahtuu. Vuonna 2014 tämä toteutuu vanhustyön kehittämisessä sekä hyvinvoinnin edistämisessä -
jälkimmäinen siltä pohjalta mitä Soccassa on tehty savuttomuuden edistämiseksi vuosina 2011–2013.

Soccan henkilöstö on vuonna 2014 huomattavasti pienempi kuin edellisinä vuosina. Ulkopuolisesti
rahoitetut hankkeet päättyivät vuoden vaihteessa, ja tässä muutostilanteessa ei ole ollut
mahdollista aktiivisesti tehdä hankealoitteita varsinkin kun hankepohjaiseen kehittämiseen ei
myöskään kunnissa juurikaan ole mahdollista panostaa. Myös valtionavustus pienenee 2014 alusta,
mikä merkitsee Soccassa yhden henkilön suuruista työpanosta. Pieni ja tiivistynyt joukko pakottaa
miettimään vuoden strategiset valinnat tarkasti.

Vuonna 2014 systematisoimme kehittämistä niin, että varhaiskasvatuksen lisäksi vanhustyössä olisi
olemassa pysyvä kehittämis- ja koulutusrakenne, joka on kuntien vahvassa ohjauksessa.
Kehittäminen tapahtuu kuntien omissa toimintayksiköissä ja kehittämistä tuetaan tutkimuksella.
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Lastensuojelussa ja aikuissosiaalityössä kehittäminen ja käytäntötutkimus puolestaan tapahtuvat
niissä yksiköissä tai läheisessä yhteistyössä niiden yksiköiden kanssa, joissa opetetaan
sosiaalityöntekijöitä.

Kun varhaiskasvatuksessa ja vanhustenhuollossa mennään kuntien oma kehittäminen edellä, on
lastensuojelussa ja aikuissosiaalityössä kärkenä sosiaalityöntekijöiden opetus. Sosiaalityön opetus,
tutkimus ja kehittäminen tapahtuvat kuntien Praksis-verkostoissa, joka muodostaa Heikki Waris -
instituutin ytimen.

Sosiaalialan osaamiskeskusten keskinäinen yhteistyö vahvistuu entisestään. Avaamme yhteisen
valtakunnallisen verkkosivun, jota kautta on mahdollista löytää kunkin osaamiskeskuksen omille
verkkosivuille ja myös seurata, mitä ajankohtaista on menossa. Olemme edelleen aktiivisia
lausunnonantajia ja kommentoijia kaikissa sosiaalialan tulevaisuutta koskevissa kysymyksissä.
Annamme lausuntoja lakiesityksistä, olemme mukana uudistuksia tekevissä työryhmissä ja
vaikutamme Kasteen alueellisissa ja valtakunnallisessa johtoryhmässä. Vuonna 2014 seuraamme
sosiaalihuoltolain valmistelua ja annamme sitä koskevia lausuntoja kuntia kuullen. Osallistumme
yhdessä tarjouskilpailuihin ja teemme yhteisiä valtakunnallisia hankehakemuksia. Sosiaalialan
osaamiskeskusjohtajat kokoontuvat 6–8 kertaa vuodessa. Valtakunnalliset sosiaalialan
osaamiskeskuspäivät koko henkilöstölle järjestetään elokuussa 2014 Kaakkois-Suomessa.

Soccan uuden yhteistyösopimuksen myötä myös ohjausrakenteemme muuttui, ja aikaisempi
laajapohjainen johtokunta korvautuu suppeammalla neuvottelukunnalla. Neuvottelukuntaan tulee
edustajat kustakin neljästä kunnasta, kiertävä edustaja kuntien varhaiskasvatuksesta, Helsingin
yliopiston edustaja sekä edustaja Hus -kuntayhtymästä. Puheenjohtajavuorossa on Espoo.
Valtakunnallisessa sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunnassa Etelä-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskusta edustaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajat Marja-Leena Remes Espoosta. Myös
perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri Tapani Hämäläinen on neuvottelukunnan jäsen.

Koska ammattikorkeakouluilla ja järjestöillä ei enää ole edustajaa neuvottelukunnassa, on erityistä
huomiota kiinnitettävä tapoihin, joilla he ovat monipuolisesti mukana Soccan toiminnassa. Soccan
edustajat osallistuvat pyydettäessä edelleen esimerkiksi ammattikorkeakoulujen erilaisin ohjaus- ja
työryhmiin. Vastaavasti ammattikorkeakoulut ja järjestöt ovat tilanteen mukaan mukana niissä
ohjaus- ja projektiryhmissä, joita Soccan toiminnan tueksi asetetaan.

Taakse jäänyt vuosi jää historiaan vuotena, jolloin johtokunta käsitteli jokaisessa kokouksessaan
Soccan tulevaisuutta ja etsi vaihtoehtoja hallinnolliseksi organisoitumiseksi.  Tämä kulutti kaikkien
siihen osallistuneiden aikaa ja energiaa ja alamme ajankohtaisiin kehittämistarpeisiin tai sosiaalialan
suurten tulevaisuuden kysymysten pohtimiseen ei aikaa juuri riittänyt. Vuosi 2014 tuleekin olemaan
vuosi, jolloin emme toivottavasti pohdi hallinnollisia rakenteita vaan keskustelemme lasten
hyvinvoinnista, ylisukupolvisesta syrjäytymisestä, etsimme ratkaisuja lastensuojelun ongelmiin,
vahvistamme vanhustyön kehittämistä, otamme kantaa sosiaalihuoltolakiin sekä muihin sosiaalialaa
ravisuttaviin uudistuksiin.

Pirjo Marjamäki, johtaja
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2.Pysyvät kehittämisen, tutkimuksen ja
opetuksen yhteistyörakenteet

Varhaiskasvatuksen kehittämis- ja koulutusrakenne

Erikoissuunnittelija Saila Nevanen

Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö VKK-Metrossa on alkamassa neljäs
kehittämisperiodi ja varhaiskasvatuksen johtajat ovat päättäneet, että nyt siirrytään puhumaan
pysyvästä kehittämis- ja koulutusrakenteesta - ei enää hankkeesta.  Vuosina 2014–2016 teemana on
Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa.

Leikki oppimisympäristönä -ajattelussa keskiössä on lapsen hyvinvointi ja oppiminen; ei sisältö,
opettaja ja opettaminen. Tavoitteena on lisätä tutkivaa, aktiivista, yhteistoiminnallista ja
osallistuvaa leikkiä, jossa pääpaino on leikin kautta tapahtuva kokonaisvaltainen oppiminen.

Kasvattajilta voi puuttua teoreettista tietoa siitä, mitä leikki on, miten se voi kehittyä ja miten leikkiä
tuetaan. Leikkiperustaisen pedagogiikan pitää lähteä lasten kuuntelusta ja havainnoinnista.
Haasteena on siirtää oppimiseen laadukkaan leikin piirteet: positiivinen toiminta, aktiivinen
osallistuminen, intensiivinen keskittyminen ja päämääräsuuntautuneisuus. Leikin ja sen ohjauksen
taso on yhteydessä varhaiskasvatuksen laatuun.

Uusi kehittämiskausi alkaa vuoden 2014 alusta ja kestää toukokuuhun 2016. Ensimmäisen puolen
vuoden aikana tarjotaan koulutusta ja työpajoja kehittämiskauden teemasta laajalle joukolle
pääkaupunkiseudun päivähoidon työntekijöitä. Kevään aikana tästä joukosta valitaan 21
kehittäjäyksikköä, joiden kanssa aloitetaan varsinainen kehittämistyö. Työskentely rakentuu
aikaisemmin kehitetyille käytännöille, joissa keskeisiä ovat kehittämisyksiköiden ohjaajien
työskentely ja yhdyshenkilöiden, johtajien ja ohjaajien vertaisryhmätapaamiset

Kuntien rahoituksella kehittämisjaksolle palkataan varhaiskasvatuksen asiantuntija, joka tekee
jalkautuvaa kenttätyötä ja konsultoi kehittämisyksiköitä. Hän myös kehittää dokumentoinnin ja
leikin hyödyntämisen toimintamalleja ja menetelmiä.

Kevään 2014 aikana tehdään suunnitelma siitä, millaisia tutkimus- ja tietotarpeita kehittämisjaksoon
liittyy ja miten tutkimustieto hankitaan. Yliopiston ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat suorittavat
harjoittelua ja tekevät oppimistehtäviä ja opinnäytetöitä tutkimusyksiköissä.

Toimintaa ohjaa ohjausryhmä, jossa on kaikkien mukana olevien osapuolien edustaja. Lisäksi
nimetään projektiryhmä, joka valmistelee, seuraa ja tukee käytännön kehittämistyötä.
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Pääkaupunkiseudun Praksis

Päävastuussa Soccassa johtava tutkijasosiaalityöntekijä Laura Yliruka ja Helsingin yliopistossa
käytäntötutkimuksen professori Mirja Satka

Heikki Waris -instituutin uudelleen organisoinnin myötä myös Praksis-toimintaa uudistetaan. Praksis
osana Heikki Waris -instituuttia on Helsingin yliopiston ja pääkaupunkiseudun kuntien yhteistä
sosiaalialan asiakastyön käytäntöjen kehittämistä, jota tehdään käytännön opetuksen ja
käytäntötutkimuksen avulla. Tavoitteena on luoda kuntien sosiaalityötä ja sosiaalialaa vahvistava,
osaamista ja tietoperustaa lisäävä rakenne. Keskeisiä yhteistoiminnan foorumeja ovat käytännön
opetuksen yhteiset työpajat sekä ammattilaisten, opiskelijoiden ja opettajien avoimet
oppimisverkostotapaamiset, jotka lisäävät yhteistä oppimista ja tiedon kumuloitumista. Praksikseen
kuuluvat myös kuntien sosiaalityöntekijöille tarkoitettu käytännön opettajakoulutus ja kunnissa
toimivat tutkimuksen tukiryhmät. Yliopiston ja kuntien lisäksi Praksiksessa on mukana järjestöjä ja
Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Pääkaupunkiseudun kunnat sopivat ensimmäiseksi yhteiseksi teemaksi kaudelle 2014–2016
ylisukupolvisen syrjäytymisen katkaisun. Teemaan pureudutaan yliopisto-opetuksen, kehittämisen
ja tutkimuksen keinoin asiakastyön kehittämisen yhteydessä. Ylisukupolvisesta huono-osaisuudesta
myös kootaan ammattilaisille ja opiskelijoille tarkoitettu tietopankki Soccan verkkosivuille. Tällä
toimintakaudella Praksiksessa yhdistyvät lastensuojelun ja aikuissosiaalityön näkökulmat, mikä
tarkoittaa esimerkiksi yhteistä opetusta.

Kuntiin vuoden 2014 alussa nimetyt Praksis-sosiaalityöntekijät tai Praksis-tiimit organisoivat
toimintaa yhdessä työyhteisöjen kanssa. Kunnat liittävät Praksiksen joko olemassa oleviin
kehittämisprosesseihin tai käynnistävät uutta kehittämistoimintaa, joka liittyy yhteiseen teemaan.
Kehittäminen pohjautuu työyhteisöjen tarpeisiin ja asiakaslähtöisyyteen.

Pääkaupunkiseudun yhteistä toimintaa koordinoidaan, johdetaan ja kehitetään Heikki Waris -
instituutissa yhdessä kuntien johdon kanssa. Pääkaupunkiseudun yhteistä toimintaa valmistelee
PKS-Praksiksen ohjausverkosto ja kunnissa on omat Praksis-ohjausryhmät.

Heikki Waris -instituutti tukee kuntien Praksiksen kehittämistyötä tarjoamalla käytäntötutkimuksen
näkökulman kehittämiseen ja varmistamalla, että opetettavat ammattikäytännöt ovat tutkittuun
tietoon perustuvia. Tämä tapahtuu sosiaalityön käytäntötutkimuksen professorin ja
yliopistonlehtoreiden sekä johtavan tutkijasosiaalityöntekijän tutkimusverstastyöskentelyn ja muun
ohjauksen keinoin.

Praksiksessa järjestetään vuosittain neljä käytännön opetusjaksoa Helsingin yliopiston
Valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden laitoksen sosiaalityön oppiaineen ja kuntien
yhteistyönä. Lisäksi yksi käytännön opetusjakso järjestetään Kalliolan Setlementin ja yliopiston
yhteistyönä. Käytännön opetukseen osallistuu vuosittain noin 135–150 opiskelijaa Helsingin
yliopistosta ja 40 avoimesta yliopistosta.

Opiskelijat voivat suorittaa opintojakson lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä tai myöhemmät
jaksot myös kouluissa, sairaaloissa tai järjestöissä. Viimeisellä käytäntöjaksolla opiskelijat tekevät
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käytäntötutkimuksen työyhteisöiltä saamiensa tutkimusaiheiden pohjalta, ja aiheiden toivotaan
liittyvän pääkaupunkiseudun yhteiseen teemaan eli ylisukupolviseen syrjäytymiseen.

Espoo, Kauniainen ja Vantaa rahoittavat Helsingin yliopiston käytäntötutkimuksen professuurin
(50 %) ja yliopistonlehtorin (100 %). Yliopisto osallistuu toimintaan vastaavilla palkkasummilla.
Helsingin kaupunki rahoittaa pääkaupunkiseudun Praksista Soccan yhteistyösopimuksessa
määritellyllä summalla (johtavan tutkijasosiaalityöntekijän ja toimistonhoitajan palkat). Käytännön
opettajakoulutus on kunnille maksullista. Praksiksella ei ole erillistä toimintarahaa.

Vanhustyön kehittämis- ja koulutusrakenne

Päävastuussa erikoissuunnittelija Anna-Kaisa Tukiala

Vuoden 2014 aikana luoda pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) yhteinen
vanhustyön kehittämisrakenne Gero-Metro. Pysyvän kehittämisrakenteen luomisella tähdätään
koordinoituun ja jäsentyneeseen kehittämistyöhön, jotta laaja-alainen pääkaupunkiseudulla tehtävä
vanhustyön kehittäminen saadaan entistä paremmin hyödynnettyä ja osaaminen jaettua. Esimerkkinä
ovat varhaiskasvatuksen VKK-Metrosta saadut mallit ja kokemukset.  Erillisten hankkeiden sijaan pysyvä
rakenne tarjoaa mahdollisuuden uuden tiedon ja kehittämistulosten tuottamisen laajaan käyttöön.
Gero-Metron yhteiskehittämisen rakenteella voidaan saavuttaa järkevä työnjako, ja usean eri
kehittämishankkeen systemaattinen läpivienti samanaikaisesti on mahdollista.

Kehittämisrakenteen sisällä voidaan keskittyä toiminnan kannalta keskeisiin aihealueisiin ja
hyödyntää tuloksia välittömästi, jolloin myös nopeat toiminnan muutokset ovat mahdollisia.
Keskeistä työskentelyssä on se, että toiminta kiinnittyy kuntien omaan kehittämistoimintaan ja on
osa kuntien täydennyskoulutusta. Lähtökohtana on, että henkilöstön jatkuvan kehittämisen ja
vertaisoppimisen ote vahvistuu.

Pääkaupunkiseudun kuntien johto on hyväksynyt Gero-Metroa koskevan työsuunnitelman, joka
ohjaa työskentelyä. Kehittämistyö tehdään kehittämisyksikkörakenteessa ja kunnat ovatkin jo
nimenneet kehittämisyksikkönsä, joita on tässä vaiheessa yhteensä 14. Yleinen kehittämisteema
Ikäihmisen kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen suuntaa työskentelyä, mutta jokainen
yksikkö tarkentaa oman konkreettisen kehittämis- ja tutkimustehtävänsä tarpeidensa mukaisesti.
Kehittämiskauden kestoksi on sovittu noin kaksi vuotta kerrallaan, jonka jälkeen kehittämisteema
vaihtuu, samoin kuin vanhustyön kehittämisyksikköverkosto.

Kehittämisverkoston työskentelyn organisoinnissa on tärkeää saada nimettyä yksiköille ohjaajat
kunnan vanhuspalvelujen hallinnosta tai kunnan omasta kehittämisyksiköstä. Ohjaajien tehtävänä
on toimia valittujen yksiköiden kehittämistoiminnan tukena. Myös yksiköiden esimiehillä on
keskeinen rooli kehittämistyön johtamisessa.

Tämän ensimmäisen kehittämiskauden on tarkoitus alkaa puolen vuoden periodilla, jolloin
järjestetään koulutusta valituille vanhustyön yksiköille, mm. vertaisryhmätyöskentelyä
kehittämiskauden teemasta ja kehittämisosaamisesta. Koulutusperiodin aikana yksiköitä ohjataan
myös tunnistamaan ja rajaamaan teemaan liittyvää omaa kehittämistarvetta ja -tehtävää. Teemasta
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(ikäihmisen kotona asumisen tukeminen) pyritään järjestämään myös laajempaa koulutusta, johon
kaikkien pääkaupunkiseudun vanhuspalvelujen henkilökunnan olisi mahdollista osallistua.

Socca sijoittaa erikoissuunnittelijan työpanosta kehittämisrakenteen luomiseen ja jatkuvaan
suunnittelutyöhön, työskentelyn koordinointiin, kehittämisyksiköiden työskentelyn fasilitointiin
sekä tutkimuksen ja koulutuksen organisoimiseen kehittämistyön tueksi. Helsinki sijoittaa yhden
henkilön työpanoksen Helsingin kehittämistyöhön ja muiden kuntien kanssa sovitaan heidän
panostuksensa työskentelyyn - esimerkiksi koulutuskustannuksista vastaamiseen.

3. Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tukeminen

Päävastuussa johtaja Pirjo Marjamäki

Sosiaalialan osaamiskeskusten odotetaan omalta osaltaan edistävän sosiaalihuollon
valtakunnallisten tietomääritysten käytönottoa kunnissa ja sitouttavan sosiaalialan ammattilaisia
yhtenäiseen kirjaamiseen. Sosiaalihuollon asiakastiedot yhteen kokoavan KanSan odotetaan olevan
käytössä vuodesta 2016 alkaen. Vaikka KanSan käyttöönotto ja rakentaminen edellyttävät
muutoksia lainsäädäntöön, kuntien tiedonhallinnan tulisi jo nyt mahdollisuuksien mukaan nojautua
kansallisiin määrityksiin.

Sosiaalihuollon asiakaskirjalain suunniteltu voimaantulo on vuonna 2015.  Asiakirjalaissa yksityisiä ja
julkisia sosiaalipalveluja antaville organisaatioille tulee kirjaamisvelvoite THL:n määrittämien
asiakirjamallien mukaisesti.  Tämä koskee kaikkia sosiaalialan ammattilaisia. Seuraavaksi jo vuoden
2014 aikana valmistellaan sosiaalihuollon asiakirjojen sähköistä käsittelyä koskevan laki vastaavaan
tapaan kuin terveydenhuollossa jo on. Yhtenäiseen määrityksiin perustuva ja kansalliseen
sähköiseen arkistoon koottava asiakastieto merkitsee sosiaalihuollon ammattilaisille suurta
muutosta dokumentointikäytännöissä ja vaatii onnistuakseen jo nyt valmistautumista.

Samaan aikaan valtakunnallisen työn kanssa valmistellaan Hus -kuntayhtymän ja Uudenmaan
kuntien yhteistä Apotti-hanketta. Pääkaupunkiseudun kunnissa on hyvin ajankohtaista huolehtia,
että Apotin valmistelussa osataan ennakoida niitä vaatimuksia, jotka sosiaalihuollon
tiedonhallinnalla lähivuosina on edessä. Socca voi joltain osin olla tukemassa tätä muutosta jo
vuonna 2014, mutta vahvemmin vasta, jos THL voi osoittaa sosiaalialan osaamiskeskuksille tähän
työhön myös ylimääräisiä resursseja.

Socca osallistuu Apotin muutosryhmän työhön tuomalla sinne sosiaalialan asiantuntemusta.
Yhdessä muiden sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa Socca järjestää koulutusta, antaa lausuntoja
ja tekee aloitteita kehittämishankkeiksi, joiden avulla sosiaalihuollon tiedonhallintaa yhtenäistyisi
valtakunnallisten määritysten mukaisiksi. Socca pyrkii omassa kehittämistyössä ottamaan aina
huomioon uuden tiedonhallinnan mukanaan tuomat vaatimukset.
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4.Viestintä, koulutus ja kansainvälinen
toiminta

Viestintä

Päävastuussa tiedottaja Riitta Ropo

Soccan tärkein viestinnän väline ovat verkkosivut www.socca.fi. Sivut uudistettiin vuonna 2011,
mutta jo nyt on tarvetta kehittää sivuja edelleen. Hyvä ajankohta tähän on nyt kun hallinnollinen
ympäristömme muuttuu ja voimme myös verkkosivujemme kautta välittää kuvaa uudistuneesta
toiminnastamme. Verkkoviestintää tukemaan otamme käyttöön sähköisen uutiskirjeen.

Soccan verkkosivut voisivat jatkossa tarjota kunnille yhteisen väylän välittää tietoa omasta
kehittämistoiminnastaan. Ensimmäinen askel tähän suuntaan ovat Yhdessä aikuissosiaalityötä -sivut
osoitteessa www.aikuissosiaalityo.fi. Sivusto julkaistiin vuonna 2013 pääkaupunkiseudun
aikuissosiaalityön verkoston aloitteesta ja verkosto vastaa myös sivuston sisällöntuotannosta.
Sosiaalialan kehittäminen ei helposti saa riittävästi näkyvyyttä kuntien omilla verkkosivuilla.
Kokemus ja tieto hyvistä toimintamalleista ei leviä yli kuntarajojen, eikä aina edes oman kunnan
työntekijöiden kesken.  Ulkoisten verkkosivujen ohella otamme käyttöön sähköisiä
työskentelyalustoja verkostotyöskentelyn tehostamiseksi.

Julkaisujen määrä vähenee jatkossa muun muassa siksi, että sosiaalityön käytäntötutkimusta
tekeviä tutkijasosiaalityöntekijöitä ei enää ole. Myös julkaisujen luonne on jo nyt muuttunut
verkkojulkaisujen ja opaskirjojen suuntaan perinteisten kirjojen sijasta. Vuonna 2014 kiinnitämme
erityistä huomiota ymmärrettävän ja selkeän kielen käyttöön, johon kannustaa muun muassa juuri
julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön hyvän virkakielen toimintaohjelma.

Tiedottajan työpanos on kovin haluttua, ja se tuleekin jakautumaan moniin eri tehtäviin – muun
muassa Peliklinikan ja Heikki Waris -instituutin tiedottamiseen.

Koulutus

Soccan järjestämät erilaiset keskustelufoorumit (Cafe Socca, Sosiaalityön ja Sosiaaliohjauksen
foorumit, hankekohtaiset työpajat) ovat olleet suosittuja ja keränneet enimmillään noin 70 kuulijaa.
Tähän asti ainoastaan varhaiskasvatuksen koulutukset ja sosiaalityön käytännönopettajakoulutus
ovat täyttäneet myös kunnan täydennyskoulutusvelvoitetta, mutta jatkossa toivomme myös
muiden tapahtumiemme soveltuvan myös täydennyskoulutukseksi.

Cafe Socca
Tilaisuudet ovat koonneet säännöllisesti sosiaalialan väkeä kuuntelemaan ja keskustelemaan
ajankohtaisista aiheista, jotka kumpuavat Soccassa tehdystä tutkimus- ja kehittämistyöstä. Vuonna
2014 järjestetään 4 tilaisuutta, joiden teemojen valinnassa otetaan huomioon uusi yhteistyö
terveydenhuollon kanssa.
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Sosiaaliohjauksen kehittämisen foorumi
 Aikaisempaan tapaan järjestetään 2 kertaa vuodessa ja teemat suunnitellaan yhdessä
ammattikorkeakoulujen kansa kuten aiemminkin.

Sosiaalityön käytännönopettajakoulutus
Järjestetään uudistuvin sisällöin. Osallistuminen on entiseen tapaan maksullista.

Valtakunnallisten aikuissosiaalityön päivien järjestäminen tammikuussa 2015
Vuoro on kiertänyt sosiaalialan osaamiskeskusten kesken ja nyt vuorossa on Socca. Ohjelma
valmistellaan yhdessä kuntien ja oppilaitosten kanssa. Päiville odotetaan aikaisempaan tapaan noin
500 osallistujaa, ja osallistumisesta peritään pieni maksu.

Kansainvälinen toiminta

Toistaiseksi ei ole tiedossa, mihin kansainvälisiin konferensseihin osallistumme vuonna 2014.
Ulkomaisia vierailijoita otamme vastaan tilanteen mukaan.

Helmikuuta alussa sosiaalialan osaamiskeskusten pohjoismaisesta yhteistyöstä vastuussa oleva
SonetBotnia järjesti opintomatkan Tukholmaan, jonne osallistui Soccasta erikoissuunnittelija Saila
Nevanen ja johtava tutkijasosiaalityöntekijä Laura Yliruka. Vierailukohteina on sikäläinen
sosiaaliministeriö, maakuntahallinto (Landsting) ja sosiaalialan osaamiskeskusta vastaava FOU-
yksikkö. Aiheena oli heidän uudistuva palvelurakenteensa ja kehittämisen ja tutkimuksen asema
siinä.

Peliklinikka on varannut resursseja myös kansainväliseen toimintaan.
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5. Talous- ja henkilöstö

Soccassa on kahdeksan vakituista työntekijää:
- johtaja
- varhaiskasvatuksen erityissuunnittelija (kehittämispäällikkö – nimikemuutos vireillä)
- sosiaalihuollon erityissuunnittelija
- johtava tutkijasosiaalityöntekijä (kehittämispäällikkö – nimikemuutos vireillä)
- erikoistutkija (toimivapaalla 31.3. saakka)
- tiedottaja
- toimistonhoitaja (suunnittelija – nimikemuutos vireillä)
- projektisihteeri

Soccassa työskentelee edelleen myös määräaikaisia työntekijöitä. Toistaiseksi tiedossa ovat
peliklinikan projektipäällikkö ja tutkija, varhaiskasvatukseen palkattava erityissuunnittelija,
vanhustyön suunnittelija ja palkkatuella rahoitettava suunnittelija. Mahdollisuuksien mukaan
tarjoamme harjoittelupaikkoja opiskelijoille tai työkokeilupaikkoja sosiaalialan tutkimuksesta
kiinnostuneille nuorille.

Vuoden 2014 aikana koko henkilöstö osallistuu uusien talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien
perehdytyskoulutukseen. Molemmilla kehittämispäälliköillä on oman väitöskirjan tekeminen aivan
loppusuoralla, mikä merkitsee mahdollisesti irrottautumista perustehtävästä joksikin aikaa.
Projektisihteeri saa näyttötutkintona suoritettavan merkonomin tutkinnon valmiiksi. Erikoistutkija
palaa pitkältä toimivapaalta huhtikuun alussa.

Avoimet ovet entisille ja uusille kumppaneille pidämme viimeistään syksyllä. Sekä kevät että
syyskaudella järjestämme koko henkilöstölle yhteisen työhyvinvointi- ja kehittämispäivän.

Taloussuunnitelma vuodelle 2014

Soccan tulot pienenevät selvästi vuonna 2014 edelliseen vuoteen nähden. Valtion vuoden 2014
talousarvio toi sosiaalialan osaamiskeskus budjetteihin 14 % leikkauksen. Leikkauksen perusteena
oli, että THL:n, työterveyslaitoksen ja sosiaalialan osaamiskeskusten rahoituksesta osa siirrettiin ns.
päätöksentekoa tukevaan strategiseen tutkimukseen.  Soccan valtionavustus on vuoden alusta enää
noin 443 000 euroa.

Helsinki maksoi isäntäkuntana vuoden 2013 loppuun asti Heikki Waris – Instituutin  toimintaan
suunnattuja menoja, jotka siirtyvät nyt Soccan ja kuntien yhteisesti jaettavaksi.

Kuntien ja yliopiston yhteistyösopimuksen nojalla kunnat suuntaavat Praksis-toimintaan resursseja
yhteensä noin 220 000 euroa vuodessa. Osa resursseista tulee Soccalle (106 000 euroa), osa suoraan
yliopistolle (noin 114 000 euroa). Tämän lisäksi Soccan valtionavustuksesta käytetään Praksis-
toimintaan noin 30 000 euroa vuodessa vuokra-, laite ja muina toimintakuluina.
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Yhteistyösopimuksen nojalla kunnat rahoittavat varhaiskasvatuksen koulutus- ja kehittämisrakennetta
103 000 eurolla. Vastaavan kaltainen rahoitusjärjestely on syntymässä vanhustyön kehittämiseen ja
koulutukseen, josta ensimmäisenä askeleena on Helsingin myöntämä 50 000 euron rahoitus
vanhustyön suunnittelijan palkkaamiseksi.

Peliklinikalla on oma budjetti, jossa rahoittajana on monia eri tahoja. Socca vastaa Pelkiklinikan
hallinnosta (ml projektipäällikön ja tutkijan palkkaamisesta) ja saa siihen THL:ltä rahoituksen.
Soccan resurssit on sidottu henkilöstön palkkakuluihin ja vuokraan ja niinpä liikkumavara on melko
vähäinen. Joustoa syntyy joko siitä, että vakituinen henkilöstö on palkattomalla vapaalla tai
vakituisten työntekijöiden työpanosta myydään ulkopuolelle. Molemmat keinot ovat käytössä
vuonna 2014. Palkattomia toimivapaita on jo nyt tiedossa 5 kuukautta ja työpanosta myymme
lähinnä Peliklinikalle noin 3 kuukautta.

Jo vakiintuneeksi käytännöksi on tullut myös se, että edellisen vuoden valtionavustuksia jää
käyttämättä. Vuodelta 2013 valtionavustuksia jäi noin 46 500 euroa, jonka siirtyminen tälle vuodelle
auttaa saamaan tulot ja menot tasapainoon. Valtionavustusta jäi käyttämättä siitäkin huolimatta,
että vuoden lopussa muutosta aiheutuneet ylimääräiset kulut olivat suuret.  Ilman säästyneitä
rahoja vuoden 2014 budjettimme jäisi alijäämäiseksi.

Alijäämä on noin 46 800 euroa sen jälkeen kun on otettu huomioon henkilöstön toimivapaat. Vaikka
vuodesta 2014 selvittäisiinkin, on silti syytä kiinnittää huomiota hyvin korkeaan vuokraan. Vuokra
Tukholmankadun tiloissa on 100 000 euroa vuodessa, joka on 22 % koko Soccan
valtionavustuksesta. Vertailun vuoksi todettakoon, että muissa sosiaalialan osaamiskeskuksissa
vastaava osuus on 8–10 % ja pyrkimyksenä on kaikkialla ollut pienentää vuokrakuluja. Soccassa
vuokra on sekä suhteellisesti että absoluuttisesti hyvin korkea. Neliöhinnaksi tulee 28 euroa/neliö.
Vertailun vuoksi todettakoon, että Käenkujalla vuokra olisi ollut 14 euroa/neliö. Pitkällä tähtäyksellä
onkin välttämätöntä, että vuokrakulut saadaan kohtuullistettua.

Talousarviossa ei ole osattu huomioida kaikkia HUSin sisäisestä laskutuksesta aiheutuvia kuluja.
Tietokoneiden ja puhelimien leasing-maksut on huomioitu, mutta esimerkiksi HUS Servisin talous- ja
henkilöstöhallintoon liittyviä kustannuksia emme vielä tiedä.

Socca on perinyt palveluistaan vain harvoin maksuja. Käytännönopettajakoulutus on maksanut
kunnille 500 € henkilöltä ja tätä käytäntöä jatketaan. Valtakunnallisten aikuissosiaalityön päivien
osallistujilta tullaan perimään noin 100 €:n osallistumismaksu. Yhä useammin joudumme
harkitsemaan maksullisuutta, jotta saamme katettua esimerkiksi koulutuksen järjestämisestä
aiheutuvat ylimääräiset kulut. Joudumme yhä enemmän myös vuokraamaan kokous- ja
koulutustiloja ulkopuolelta. Rahoitushakemusten valmistelu kuntien kehittämishankkeille voi
joissakin tapauksessa myös olla toimintaa, josta joudumme perimään korvauksen.
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6. Perustehtävää täydentävä toiminta

Ulkopuolisesti rahoitetut hankkeet

Vuonna 2014 jatkaa nykyisistä erillisrahoitteisista hankkeista ainoastaan Peliklinikka. Vuonna 2014
ei toistaiseksi ole käynnissä hankevalmistelua eikä rahoitushakemuksia ole jätetty.  Tällä hetkellä
Kaste-rahoitus on pääkaupunkiseudulla vähäisempää kuin missään muualla maassa. Kunnat eivät
ole olleet kiinnostuneita Kaste-rahoitteisesta kehittämisestä eikä hakemuksia ole valmisteltu.
Syyskuussa päättyvään hakuun valmistellaan Etelä-Suomessa Aikuissosiaalityön hanketta. Vielä ei
ole mitään linjauksia siitä, ovatko pääkaupunkiseudun siinä mukana.

Peliklinikka

Päävastuussa kehittämiskoordinaattori Tapio Jaakkola

Peliklinikka jatkaa nykyisenä hankkeena ja entisellä rahoituspohjalla ja toimintamallilla vuoden 2014
loppuun asti. Vuoden 2014 aikana valmistellaan peliriippuvaisten hoidolle pysyvä toimintamalli ja
rahoitus pääkaupunkiseudulle tai laajemmin Etelä-Suomeen. Vaihtoehtona on kuntalähtöinen malli,
joka sovitettaisiin uuden lainsäädännön mukaiseen palvelurakenteeseen (sote-alueet ja erva) tai
valtiovetoinen/järjestövetoinen malli, jossa rahoitus tulisi arpajaislain nojalla ja palvelun tuottajina
olisivat järjestöt. Molemmat vaihtoehdot vaativat uutta lainsäädäntöä. Tämän vuoksi valmistellaan
myös vaihtoehtoa, jossa voitaisiin vielä vuodet 2015–2016 toimia nykyisellä mallilla, mutta
kuitenkin jo kuntapohjaa laajentaen.

Vuoden 2014 aikana asiakastyön lisäksi tuotetaan arviointia hoidon vaikuttavuudesta eli
asiakashyvinvoinnin muutoksista ja etsitään uusia tapoja saavuttaa suurempi joukko
peliriippuvaisia. Tämä tapahtuu hyödyntäen mm. sähköisiä asiointitapoja, joissa esimerkiksi
yhdistetään henkilökohtainen tapaaminen ja internetin mahdollisuudet asiakkaan omaehtoiseen
työskentelyyn. Peliklinikka tukee Keski-Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen aluepilottihankkeita omien
alueiden rahapelihaittojen ehkäisyn ja hoidon kehittämisessä. Viimeinen hakevuosi painottuu myös
raportointiin ja hankkeessa kehittyneen osaamisen levittämiseen peruspalveluihin.

Tarjouskilpailut

Selvitys- ja tutkimustyötä hankkivat tahot joutuvat nykyisin yhä enemmän suorien toimeksiantojen
sijasta valitsemaan tekijöitä tarjouskilpailujen pohjalta. Socca on jo aikaisempina vuosina
osallistunut joihinkin sosiaalialaa koskeviin tarjouskilpailuihin joko yksinään tai yhdessä muiden
osaamiskeskusten kanssa. Silloin kun on kysymys sosiaalialan tulevaisuutta suuresti koskettavista
tehtävistä, on tärkeää että myös me tuomme esiin osaamistamme.

Vuotta 2014 koskien olemme jättäneet tarjouksen koskien lastensuojelun menneisyyttä vuosina
1937–1983 selvittävään tutkimukseen. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt tarjouskilpailun
selvityksestä, joka pohjautuisi noin 300 henkilön haastatteluun, jotka sijaishuollossa ollessaan ovat
kokeneet joko fyysistä tai psyykkistä kaltoinkohtelua. Tehtävä ajoittuisi ainakin vuosille 2014–2015,
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mutta mahdollisesti pidempäänkin, mikäli haastateltavia ilmoittautuisi ennakoitua enemmän.
Soccan tarjoaisi tehtävään erikoistutkijan työpanosta sekä rekrytoisi haastattelijoiksi lastensuojelun
tutkimus- ja kehittämistehtävissä olleita kokeneita sosiaalityöntekijöitä. Sosiaali- ja
terveysministeriö valitsee toteuttajan alkuvuodesta 2014 neuvottelumenettelyllä, johon osallistuu
viisi parasta tarjousta. Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat tässä joukossa.

Maksullinen palvelutoiminta

Soccan johtokunta on linjannut, että Socca voisi ottaa askeleita myös maksullisen toiminnan
suuntaan. Tämä tarkoittaisi lähinnä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja toimintatapojen arviointia
pääkaupunkiseudun kuntien omiin tarpeisiin. Socca on tehnyt arviointeja aikaisemminkin, mutta
lähinnä satunnaisesti maksutta tai tarjouskilpailuihin osallistumalla. Vuonna 2014 olisi tarkoitus
luoda hinnoitteluperiaatteet ja lähteä kokeiluluonteisesti liikkeelle. Maksullinen arviointitoiminta
mahdollistaisi yhden monipuoliset menetelmälliset tutkijataidot hallitsevan tutkijan palkkaamiseen
työyhteisöömme.


