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SOCCA PÄHKINÄNKUORESSA 

Olemme pääkaupunkiseudun kuntien ja korkeakoulujen yhteinen sosiaalialan kehittämisen ja tutki-

muksen verkosto-organisaatio. Kokoamme kehittämiseen ammattilaiset, asiakkaat, tutkijat, opettajat 

ja opiskelijat. 

Kehitämme uusia työmenetelmiä, tuotamme sosiaalialaa koskevaa tietoa ja teemme käytäntöä hyö-

dyttävää tutkimusta. Lisäksi välitämme pääkaupunkiseudulla tehtävän kehittämistyön tuloksia. 

 

Toimintamme pohjautuu sosiaalialan osaamiskeskuksia koskevaan lakiin ja asetukseen sekä pääkau-

punkiseudulla solmittuun yhteistyösopimukseen. Sopimuskumppaneitamme ovat pääkaupunkiseu-

dun kunnat, Helsingin yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Muita kumppaneitamme ovat 

muun muassa muut alueen ammattikorkeakoulut ja järjestöt sekä valtakunnallinen sosiaalialan osaa-

miskeskusten verkosto. Toimintaamme ohjaa johtokunta, joka koostuu pääkaupunkiseudun kuntien, 

Helsingin yliopiston ja alueen ammattikorkeakoulujen edustajista sekä järjestöjen edustajasta.  

 
Osana Soccaa toimivat Heikki Waris -instituutti ja Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittä-
misyksikkö VKK-Metro. Hallinnollisesti olemme osa Helsingin sosiaalivirastoa. 
 
 
Haluamme Soccan olevan paikka, 

 joka tarjoaa pysyviä kehittämisverkostoja vaihtuvien hankkeiden sijasta 

 jossa opitaan käytännöstä ja jaetaan käytännöllisiä ratkaisuja 

 jossa etsitään ratkaisuja suurkaupunkialueen vakavimpiin sosiaalisiin ongelmiin 

 jossa kokeillaan uusia tapoja kehittää sosiaalialan palveluja yhdessä asiakkaiden kanssa 
 

 

Soccassa kehittäminen, tutkiminen ja opetus muodostavat toisiinsa kiinnittyvän kokonaisuuden, min-

kä tuloksena sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen asiantuntijuus ja osaaminen vahvistuvat. Tiivis oppilai-

tosyhteistyö varmistaa korkealaatuisen kehittämisen ja tulosten siirtymisen osaksi opetusta. Käytän-

nön tarpeisiin vastaaminen on lähtökohtamme sekä lyhyemmille kehittämishankkeille että pysyväm-

mälle tiedonmuodostukselle. 

Kehitämme laajasti koko sosiaalialan kenttää lähes vauvasta vaariin eli lasten ja perheiden, aikuisten, 
vanhusten ja maahanmuuttajien palveluja sekä hyvinvoinnin edistämistä.  

Tunnuslukuja vuodelta 2013 

 Vakituisia työntekijöitä 8 ja 3 yliopiston työntekijää Heikki Waris -instituutissa 

 Hanketyöntekijöitä 13 ja Helsingin kaupungin rahoittamia tutkijasosiaalityöntekijöitä 5 

 Kokonaisbudjetti 1,9 milj. euroa 
 

 Pysyviä kehittämisverkostoja 6 kpl 

 Järjestimme yhteensä noin 100 tapahtumaa ja niihin osallistui yli 3 300 henkilöä 
  



YLEISKATSAUS MENNEESEEN VUOTEEN 

Katsausta menneeseen on vaikea aloittaa millään muulla aiheella kuin pitkin vuotta käydyllä Soccan 

tulevaisuutta koskeneella keskustelulla. Koko vuotta väritti valmistautuminen nykyisestä isäntäorgani-

saatiosta irtautumiseen ja siirtymiseen osaksi Hus-kuntayhtymää. Maaliskuun loppuun mennessä 

valmistelimme yhdessä johtokunnan ja Helsingin edustajien kanssa vaihtoehtoiset hallinnolliset mallit, 

jonka pohjalta niin Soccan oma johtokunta kuin pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveysjohtokin teki-

vät linjauksensa jatkolle.  

Ajankohta Soccan tulevaisuuden pohtimiselle ei ollut kovin hyvä, koska vielä ei tiedetty, miten sosiaa-

li- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskeva lainsäädäntö tulisi asiaa viitoittamaan. Syksyn aikana 

alkoi kuitenkin vahvistua käsitys, että vastuu kehittämisestä ja tutkimuksesta tulisi yhdeltä osin sosi-

aali- ja terveydenhuollon erityisvastuualueiden koordinoitavaksi ja perusterveydenhuollon yksikön ja 

sosiaalialan osaamiskeskusten toiminta nähdään tulevaisuudessa toisiinsa integroituneena.  

Niinpä valituksi tuli vaihtoehdoista se, jonka arveltiin olevan parhaiten linjassa myös valtakunnallisten 

pyrkimysten kanssa. Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveysjohto hyväksyikin toukokuussa yksimieli-

sesti ratkaisun, että Socca siirtyy osaksi Hus-konsernia perusterveydenhuollon yksikön rinnalle. Rat-

kaisu oli tarjolla olleista vaihtoehdoista visionäärisin ja suuntana luultavasti oikea, vaikkakin vain väli-

aikainen. 

Oma henkilöstö ammensi voimaa tulevaisuuden haasteisiin osallistumalla Kasvuhuone-prosessiin. 

Yhdessä Sosiaalitaidon ja ruotsinkielisen osaamiskeskuksen FSKC:n kanssa olimme jo edellisenä vuon-

na aloittaneet yhteistyön Yhteiskunnallisten yritysten Living Lab -hankkeen kanssa. Heidän ohjaukses-

saan harjoittelimme, miten Socca toimisi, jos se olisi yhteiskunnallinen yritys. Työskentely alkoi sen 

arvioinnilla, missä olemme nyt ja mihin haluamme päästä. Harjoittelimme ”pitchaamista” ja business 

kanvaasien tekoa ja huomasimme että taloustieteestä tutut käsitteet istuvat kyllä meidänkin toimin-

taamme. Ymmärrämme nyt vähän paremmin sen, miten meidän on kerrottava itsestämme ja olemas-

saolomme tärkeydestä, ketkä ovat asiakkaitamme, miten toimintamme hyöty syntyy ja miten teem-

me sen näkyväksi. 

Syyskaudelle ajoittuva hallinnollista siirtoa koskeva päätöksenteko oli työläs, koska se tarkoitti kuntien 

ja yliopiston välisen yhteistyösopimuksen neuvottelemista uudelleen ja sopimuksen hyväksymistä 

kaikkien osapuolten päätöksentekoelimissä. Tätä kirjoitettaessa sopimus on enää Espoon hyväksymis-

tä ja allekirjoituksia vaille. Yhteistyösopimus on voimassa toistaiseksi ja toivomme, että se tarkoittaisi 

useamman kuin yhden vuoden työrauhaa.  

Rinnalla valmisteltiin liikkeenluovutussopimus, jolla Soccan vakituinen henkilöstö, voimassaolevat 

sopimukset ja omaisuus siirrettiin Helsingin kaupungilta Hus-kuntayhtymään Mutta ei tämäkään vielä 

riittänyt. Jotta valtionavustus vuoden 2014 alusta tulisi Hus-kuntayhtymän tilille, on myös Etelä-

Suomen sosiaalialan osaamiskeskusta koskeva sopimus hyväksyttävä Sosiaalitaito Oy:n hallituksessa 

ja Verso Oy:n johtokunnassa.  

Vaikka uuden isäntäorganisaation kanssa valmistelu sujui juohevasti, on kuitenkin sanottava että hal-

linnollisen työn määrä on jonkin verran rasittanut muuta Soccan perustyötä. Erityisen paljon se on 

rajoittanut johtokunnan työskentelyä koskemaan hallinnollisia kysymyksiä. Johtokunta kokoontuikin 

yhdeksän kertaa ja jokaisella asialistalla oli Soccan tulevaisuus. Lisäksi johtokunnan jäsenistä koottu 

pienempi ryhmä kokoontui kolme kertaa neuvottelemaan yhteistyösopimuksen sisällöstä.  

  



Heikki Waris -instituutin toimintamallin uudelleen rakentaminen 

Koko vuoden ajan olemme kantaneet huolta siitä, mitä Heikki Waris -instituutin toiminnalle tapahtuu 

hallinnollisen muutoksen myötä. Tiedossamme oli, että Helsingin kaupunki ei enää rahoita tutkijasosi-

aalityöntekijöiden toimintaa samassa laajuudessa kuin aikaisemmin. Tämä pakotti miettimään Prak-

sis-toiminnalle uusia muotoja. Kunnat pitävät edelleen erittäin tärkeänä pätevien sosiaalityöntekijöi-

den saamista ja siksi hyvin organisoitua ja laadukasta käytännön opetusta pidetään tärkeänä. Koko 

syksyn ajan on kuntien kanssa neuvoteltu, mitkä olisi se pienin yhteinen tekijä, jolla sosiaalityön käy-

tännönopetusta ja tutkimusta voitaisiin tehdä pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyönä.  

Varhaiskasvatuksen kehittämis- ja koulutusyhteistyö esikuvana vanhustyölle 

Varhaiskasvatuksen osalta siirryttiin uuteen aikakauteen, kun varhaiskasvatuksen johtajat päättivät 

hanketyön sijasta ryhtyä organisoimaan pysyvämpään rahoitukseen pohjautuvaa pääkaupunkiseudun 

kuntien varhaiskasvatuksen kehittämis- ja koulutusverkostoa. Verkostoa rahoittavat Socca ja kunnat 

yhdessä. Hankerahoitukseen pohjautuva työ jäi historiaan, kun nykyinen Katse lapseen -hanke päät-

tyy.  

Varhaiskasvatuksen hyvin toimiva tutkimuspäiväkotirakenne inspiroi myös vanhustyön johtajia. Poh-

dittiin sitä, että myös vanhustyössä kehittäminen ja koulutus voitaisiin mahdollisesti organisoida sa-

malla tavalla: Tietyt toimipisteet, joissa kuntien yhdessä valitseman yleisen kehittämisteeman alla 

tehdään kuhunkin työyhteisöön sopivaa kehittämistyötä, jota tutkimuksella tuetaan. Syksyllä työs-

kenneltiin yhdessä vanhustyön johdon kanssa ja yhteinen näkemys oli vahva ja tavoitteellinen.   

Päättyvät hankkeet tuovat haikeutta työyhteisöön  

Vuoden 2013 päättyminen merkitsi myös, että jouduimme luopumaan monesta työyhteisömme jäse-

nestä. Savuton pääkaupunkiseutu, Hyvän olon tila, Katse Lapseen, Kehrä lasten suojelun verkosto ja 

osana Kotouttamisen verkosto-ohjauksen mallia toimeksiantona tehty kotouttamislain käsikirjan 

koostaminen päättyivät. Myös tutkijasosiaalityöntekijöiden kaksivuotiset jaksot päättyivät, ja jou-

duimmekin loppuvuodesta viettämään peräti 14 ihmisen läksiäiset ja menettämään samalla runsaasti 

sosiaalialan asiantuntemusta muiden käyttöön.  

Valtakunnallinen toiminta 

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat ovat vuoden mittaan tavanneet tiivisti toisiansa, peräti 10 kertaa. 

Olemme valmistelleet pyydettyjä lausuntoja, tavanneet peruspalveluministeri Susanna Huovista, mui-

ta sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehiä, THL:n asiantuntijoita, sosiaalityön yliopistoverkostoa 

Sosnettia ja perusterveydenhuollon yksiköiden johtajia. Kokousten agendaa on värittänyt huoli siitä, 

minkälaiseksi sosiaalihuollon asema ja erityisesti kehittämisen ja tutkimuksen rahoitus tulee uudessa 

lainsäädännössä olemaan.  

Sosiaalialan osaamiskeskuspäivät vietettiin Jyväskylässä ja ne keräsivät noin 100 henkilöä eri puolilta 

maata. Teemana oli ”Tähän meitä tarvitaan”. 

Johtajien omien kokousten lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on kutsunut kolme kertaa ja THL yhden 

kerran kaikki perusterveydenhuollon yksikön johtajat ja sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat yhtei-

seen työpajaan. Työpajojen tuloksena syntyi ehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon integroidusta ke-

hittämisestä hyödynnettäväksi palvelujen järjestämistä koskevan lainsäädännön valmistelussa.  



Katse kohti tulevaa 

Vuosi päättyykin siihen helpotukseen, että Soccaa koskevat päätökset on tehty ja huomion voi suun-

nata tulevaisuuteen. Olemme saaneet valtakunnallista huomiota hallinnollisen uudistuksemme vuoksi 

ja meitä tullaan seuraamaan tiukasti ensi vuonna. Strateginen suuntamme alkaa selkiytyä, valmiste-

lemme muuttoa, jatkamme tiivistä yhteistyötä entisten kumppaneidemme kanssa, mutta odotamme 

saavamme myös uusia kumppaneita uusista verkostoista. 

 

Pirjo Marjamäki, johtaja 

 

 

.    

  



PÄÄKAUPUNKISEUDUN PRAKSIS 

 
Tutkimuksen, kehittamisen ja opetuksen yhteistyörakenne 

Soccassa painopisteemme on pysyvissä tutkimuksen, kehittämisen ja opetuksen yhteistyörakenteissa, 

joilla varmistetaan laadukas ja uudistuva opetus sekä käytäntötutkimuksen1 ja yhteisen kehittämis-

työn avulla tapahtuva sosiaalialan uudistuminen.  

Pysyvää yhteistyötä kuntien ja Helsingin yliopiston sosiaalityön oppiaineen kanssa tehdään Heikki 

Waris -instituutissa. Sen kehittäjäsosiaalityöntekijät vastaavat Pääkaupunkiseudun Praksis-

toiminnasta ja tutkijasosiaalityöntekijät tekevät käytäntötutkimusta asiakastyön työntekijöiden ja 

palveluiden käyttäjien kanssa. Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat tuovat tuoretta näkökul-

maansa kehittämiseen käytäntötutkimusten ja harjoitustöiden avulla, ja käytäntötutkimuksen profes-

sori vastaa yhdessä johtavan tutkijasosiaalityöntekijän kanssa Heikki Waris -instituutin tutkimustoi-

minnasta ja käytännön opetuksesta.  

Pääkaupunkiseudun Praksis laajeni ja kehittyi 

Pääkaupunkiseudun Praksiksessa sosiaalityön käytännönopetus, asiakastyö, tutkimus ja kehittäminen 

yhdistyvät toisiaan rikastuttaviksi prosesseiksi, joiden avulla opitaan ja tuotetaan uutta tietoa asiakas-

työn käytännöistä.  

Vuonna 2013 Praksis-toiminnan määrittely laajeni niin, että siihen sisältyvät kaikki yliopiston käytän-

nön opintojen jaksot (K1-K5), tutkimuksen tukiryhmätoiminta, käytännön opettaja -koulutus, pääkau-

punkiseudun käytäntötutkimuksen päivä sekä yhteistoiminnalliset opetukseen sitoutuvat kehittämis-

prosessit työyhteisöissä.  

Praksiksen verkoston muodostavat Helsingin, Espoon ja Vantaan lastensuojelun ja aikuissosiaalityön 

toimipisteet, jotka tarjoavat sosiaalityön käytännön opetusta aidossa asiakastyön toimintaympäris-

tössä. Praksis-toimintaan on nimetty kuntien edustajiksi yhdyshenkilöt, joiden tehtävänä on oman 

kunnan tai alueen Praksis-toiminnan koordinointi.  

Pääkaupunkiseudun Praksiksen toimintakausi 2012–2013 on ollut lastensuojelun ja aikuissosiaalityön 

opetuksen yhdistymisen ja koko Praksiksen toiminnan laajentumisen aikaa. Aikuissosiaalityön Praksis 

ja Lastensuojelun Praksis yhdistyivät vuonna 2012 ja ensimmäinen lastensuojelun ja aikuissosiaalityön 

yhteinen Asiakastyön taidot -opintojakso järjestettiin keväällä 2013.  

Opintojakson lisäksi lastensuojelua ja aikuissosiaalityötä yhdistävä asia on ollut asiakkaiden osallisuut-

ta vahvistavan alkuvaiheen asiakasprosessin tutkiminen ja kehittäminen. 

  

                                                           
1 Sosiaalityön käytäntötutkimuksella tarkoitamme tässä yhteydessä Helsingin yliopiston sosiaalityön opetus- ja 

tutkimushenkilökunnan ohjauksessa tehtävää sosiaalialan käytäntöjen tutkimusta ja ammattikäytäntöjen kehit-

tämistä.  

 



Vuonna 2013 jatkettiin käytännön opetukseen kytkeytyviä kehittämis- ja tutki-
musprosesseja.   

Lastensuojelussa arvioimme toimipisteiden verkoston toimintaa ja jatkoimme tutkimus- ja kehittä-

mistyötä Praksis-työyhteisöjen kanssa.  Keräsimme tutkimusaineistoa sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 

yhteisen arvioinnin menetelmällä työyhteisöissä tapahtuvan asiakasosallisuuden, lastensuojelutar-

peen selvityksen ja suunnitelmallisen sosiaalityön kehittämisen tueksi sekä osallistuimme Helsingin 

suunnitelmallisen sosiaalityön tiimien Tuen tarpeen arvioinnin -mallin pilotointiin. 

Kehittävä sosiaalityöntekijä on kerännyt myös tutkimusaineistoa ammatilliseen lisensiaatintyöhön, 

jonka aiheena on lasta koskeva tiedonmuodostus. 

Aikuissosiaalityössä vahvistimme, laajensimme ja arvioimme oppimisverkostomaista toimintaa sekä 

jatkoimme yhteiskehittämisprosessia. Yhteiskehittämisen kohteena oli aikuissosiaalityön asiakaspeili-

menetelmä, jota työstettiin yhdessä sosiaalityöntekijöiden, johtavien sosiaalityöntekijöiden, koke-

musasiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa.  

Yhteiskehittämisen prosessiin ja aikuissosiaalityön peiliin voi tutustua Yhdessä aikuissosiaalityötä -

verkkosivustolla  www.aikuissosiaalityo.fi/yhteistakehittamista, www.aikuissosiaalityo.fi/asiakaspeili 

Syksyllä 2013 kehittävä sosiaalityöntekijä Tytti Sarika Hytti pohti yhdessä Haagan palvelupisteen sosi-

aalityöntekijöiden ja asiakkaiden kanssa ylisukupolvista syrjäytymistä ja miten se pitäisi huomioida 

aikuissosiaalityössä tekemisen, tutkimisen ja kehittämisen kohteena. 

Opiskelijoiden opintojaksot  

Yhdessä Helsingin yliopiston ja kuntien kanssa toteutettavalla Asiakastyön taidot -opintojaksolla opis-

kelija perehtyy sosiaalityön ammattikäytäntöihin, harjaantuu asiakkaan kohtaamiseen ja osaa arvioida 

omaa toimintaansa siinä. Keväällä 2013 järjestelyllä opintojaksolla opiskelijoita oli yhteensä 27. Am-

matilliset valmiudet ‐opintojaksolla syyslukukaudella 2013 oli yhteensä 35 opiskelijaa. Opintojakson 

tarkoituksena on ammatillisten perustaitojen ja -valmiuksien syventäminen ja ammatti-identiteetin 

muotoutuminen. Käytännönopettajina toimi vuonna 2013 yhteensä 19 aikuissosiaalityöntekijää ja 24 

lastensuojelun työntekijää. 

Sosiaalityön maisteriopintojen pakollisella Sosiaalityön käytäntötutkimus -opintojaksolla luodaan 

opiskelijoille valmiuksia tutkia ja kehittää työkäytäntöjä sosiaalityössä. Opiskelijat suunnittelevat ja 

tekevät sosiaalityön käytäntötutkimuksen yhteistyössä sosiaalialan työyhteisön kanssa. Käytäntötut-

kimukset esitetään kaikille avoimissa seminaareissa ja parhaimmat tutkimukset myös julkaistaan Soc-

can verkkosivuilla tutkimustiedon leviämiseksi. Vuonna 2013 valmistui 50 sosiaalityön käytäntötutki-

musta.  

Pääkaupunkiseudun sosiaalityön käytäntötutkimuksen päivä on vakiinnuttanut asemansa valmistu-

neiden sosiaalityön käytäntötutkimuksen esittelijänä sekä kuntien ja yliopiston vuoropuhelun fooru-

mina. Päivä järjestettiin lokakuussa 2013 ja kunnat esittivät yli sata uutta käytäntötutkimusaihetta. 

Käytännön opettajan koulutus ja verkosto 

Vuosittaisen Käytännön opettaja sosiaalityön kehittäjänä ammatillisen täydennyskoulutuksen sijaan 

järjestimme käytännön opettajille kaksi täydennyskoulutusiltapäivää, joissa pureuduimme opiskelijan 

ohjauksen teorioihin ja menetelmiin sekä palautteen antamisen ja arvioinnin kysymyksiin. Välivuosi 

johtuu uudenlaisen koulutuksen suunnittelusta ja järjestämisestä vuonna 2014. 

http://www.aikuissosiaalityo.fi/yhteistakehittamista
http://www.aikuissosiaalityo.fi/asiakaspeili


Aikuissosiaalityön käytännönopetuksen tueksi kehitimme käytännönopettajille työkirjan, jonka ideana 

on nostaa valikoidusti esiin uutta tutkimustietoa tukemaan käytännönopetusta asiakaslähtöisyyden ja 

asiakkaan osallisuuden näkökulmasta.  

Näkökulmia asiakaslähtöisen ja asiakkaan osallisuutta tukevan tilannearvioprosessin käytännönope-

tukseen. Työkirja käytännönopettajalle Asiakastyön taidot - opintojaksolla aikuissosiaalityössä. 

Tiina Mustonen, tuotekehitystyö Innokylän innotuutori-tuotekehittäjäkoulutuksessa  

Tutkimuksen tukiryhmät ja Verstas 

Tutkimuksen tukiryhmät kunnissa ovat jatkaneet toimintaansa. Ryhmien tarkoituksena on koota yh-

teen sosiaalialan ammattilaiset sekä käytännön opetukseen ja työelämään kytkeytyvien opinnäytetöi-

den tekijät. Tärkeä näkökulma on ollut opinnäytetöiden käytännön relevanssin pohtiminen.   

Tutkimuksen tukiryhmiä on toiminut Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla, ja ne ovat kokoontuneet pää-

sääntöisesti kerran kuukaudessa. Osallistujia ryhmissä on ollut viidestä viiteentoista. Esiteltävät opin-

näytetyöt ovat olleet sosiaalityön maisteriopintoihin kuuluvia käytäntötutkimuksen jakson töitä, kan-

didaatin tutkielmia, pro gradu -töitä ja ammatillisia lisensiaattitöitä.  

Vuonna 2013 käynnistyi professori Mirja Satkan luotsaama sosiaalityön käytäntötutkimuksen verstas, 

joka on jatkokoulutusseminaari ammatillisessa erikoistumiskoulutuksessa ja tohtorikoulutuksessa 

oleville. Heikki Waris -instituutin tutkija- ja kehittäjäsosiaalityöntekijät saivat tätä kautta ohjausta 

käytäntötutkimuksilleen. 

Tuotokset 

 130 opiskelijaa ja 65 käytännön opettajaa työyhteisöissä yhteisoppimassa Praksis-
opintojaksoilla 

 Lukuisia tutkimuksen tukiryhmätapaamisia Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla 

 Asiakasosallisuuden käsikirja käytännön opettajille  

 Asiakaspeili työvälineeksi aikuissosiaalityöhön 

 50 opiskelijoiden käytäntötutkimusta 

Palautetta Praksiksesta  

Toimintakauden kokonaisarviointia varten kysyimme kuntatoimijoiden mielipiteitä Praksiksen uudes-

ta verkostomaisesta toimintatavasta. Sähköiseen kyselyyn vastasi 37 henkilöä, joten otos on suhteelli-

sen pieni osa kaikista toimijoista.  

Kokonaisuutena voidaan todeta, että Praksis-toiminta kaksivuotiskaudella 2012–2013 on kehittynyt 

myönteisesti. Praksiksen julkilausutut toimintaperiaatteet sekä tavoitteet koettiin yksiselitteisesti 

erittäin tärkeiksi, ja niiden katsottiin toteutuneen hyvin tai jonkin verran hyvin. Praksiksesta on ollut 

apua rekrytoinnissa sekä lastensuojelussa että aikuissosiaalityössä ja verkosto nähtiin olevan vielä 

alkuvaiheessa, mutta vahvistuneen.  

Tärkeää olisi kuitenkin vielä selkiyttää Praksis-verkoston rakennetta ja kokoonpanoa, esimerkiksi yh-

dyshenkilön rooli nähtiin merkittävänä tiedon välittäjänä omassa kunnassaan. Praksis pitää yllä tutki-

vaa työotetta ja opiskelijoiden käytäntötutkimuksia voidaan hyödyntää etenkin silloin, kun aiheet 

nousevat työyhteisön aidoista tarpeista. Praksis-toiminnalta toivottiin muun muassa oman työn poh-

timista ja uusia näkökulmia, tutkivaa työotetta, intoa, uusien menetelmien kehittämistä, ammatillista 

osaamista ja tavoitteellista kehittämistä.  



Uusi rakenne vuonna 2014 

Laajan verkostomaisen toiminnan arviointi ja toisaalta tulevan toiminnan suunnittelu mukaan lukien 

yliopiston tutkintovaatimusten uudistamisprosessi ovat olleet vuoden 2013 keskeisiä tehtäviä.  

Lähdimme uudelleen organisoimaan Heikki Waris -instituutin toimintaa kesästä 2013 alkaen verkos-

tomaiseksi toimintamalliksi, sillä Helsingin kaupunki päätti sijoittaa tutkijasosiaalityöntekijän vakanssit 

osaksi linjaorganisaatiotaan.  Syksyllä 2013 olemme kuntien ja yliopiston edustajien kanssa työstäneet 

uutta toimintamallia, jonka tarkoituksena on käynnistyä vuoden 2014 alusta.   

Lisätietoja 

Hanna Tulensalo, kehittävä sosiaalityöntekijä 

Tytti Sarika Hytti, kehittävä sosiaalityöntekijä 

Ritva Poikela, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto 

Aino Kääriäinen, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto 

Mirja Satka, sosiaalityön käytäntötutkimuksen professori 

Laura Yliruka, johtava tutkijasosiaalityöntekijä 

 

www.socca.fi/praksis 

 

 

  



AMMATTIKORKEAKOULUYHTEISTYÖ 

Yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa on tarjonnut uusia hyviä mahdollisuuksia tuoda opetusta 

lähemmäs käytännön työn kehittämistä. Esimerkiksi työelämäharjoittelut, opinnäytetyöt ja muut op-

pimistehtävät tuovat ammattikorkeakoulujen kehittämistyön ja osaamisen näkyväksi sosiaalialalla. 

Olemme luoneet mahdollisuuksia verkostoitumiselle ja yhteiselle osaamisen jakamiselle muun muas-

sa kokoamalla yhteen ammattikorkeakoulujen edustajia pohtimaan nykyistä systemaattisemmin kun-

tien asiakaslähtöisiä kehittämis- ja työelämätarpeita. Tavoitteena on ollut rakentaa yhteistyötä kaikki-

en pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen kanssa enemmänkin temaattisten ja ilmiöpohjaisten 

asiakokonaisuuksien kuin yksittäisten hankkeiden kautta. Yhteistyön perustana on konkreettinen te-

keminen ja kokeileva työote. 

Pääkaupunkiseudun aikuissosiaalityön verkosto on hyvä esimerkki ammattikorkeakoulujen Laurea, 
Diak ja Metropolia osallistumisesta aikuissosiaalityön ajankohtaiseen kehittämistyöhön yhdessä Es-
poon, Vantaan ja Helsingin aikuisten palvelujen sekä Helsingin yliopiston kanssa. Verkosto on työs-
kennellyt edistääkseen dialogisia kehittämis‐ ja toimintamalleja työntekijöiden ja asiakkaiden osalli-
suuden ja yhteistoiminnan lisäämiseksi aikuissosiaalityössä. Eri oppilaitosten opinnäytetöitä on luon-
tevasti voitu kytkeä osaksi tiedonmuodostusta. 
 
Alla esitellään muita konkreettisia esimerkkejä ammattikorkeakouluyhteistyöstä.  

Innovaatio-opinnot 

Osallistuimme Metropolian hyvinvointialojen innovaatio-opintokurssin järjestämiseen toista kertaa ja 

sekä työyhteisöjen että opiskelijoiden kokemukset ovat myönteisiä. Inno-opinnoissa opiskelijaryhmät 

ovat saaneet vapaat kädet etsiä luovia ratkaisuja työyhteisöjen tarpeeseen, joka tällä kertaa oli kehit-

tää uusia tapoja saada palautetta palvelujen käyttäjiltä. Kurssista on tarkoitus kehittää pääkaupunki-

seudun kuntien työyhteisöjä palveleva helppo- ja monikäyttöinen yhteistyökonsepti, joka auttaa työ-

yhteisöjä ongelmien ratkaisussa ja uusien näkökulmien avaamisessa palvellen samalla opiskelijoiden 

ammatillista kehitystä. Kurssin tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden työelämässä vaadittavia luovia 

ongelmanratkaisutaitoja, ryhmätyöskentelytaitoja sekä projektityöskentelytaitoja systemaattisen 

kokeilemisen avulla.  

Olemme Soccassa toimineet välittäjänä työelämän, oppilaitoksen ja opiskelijaryhmien välillä ja tuot-

taneet osan kurssin pedagogisesta sisällöstä, joka liittyy innovaatiotoimintaan, projektisuunnitteluun 

ja asiakaslähtöisen kehittämisen menetelmiin. Tärkeänä tehtävänämme on myös huolehtia siitä, että 

kurssin tuottamaa tietoa ja oivalluksia hyödynnetään laajemminkin pääkaupunkiseudun kuntien asia-

kastyön kehittämisessä.  

Sosiaaliohjauksen kehittämisen foorumi 

Sosiaaliohjauksen kehittämisen foorumi kokosi vuonna 2013 kaksi kertaa sosiaaliohjauksen kehittämi-
sestä kiinnostuneet käytännön työntekijät, kouluttajat ja opiskelijat yhteiseen kehittämisiltapäivään. 
Osallistujien mukaan yhteinen foorumi on mahdollistanut kokemusten vaihtoa ja osaamisen jakamis-
ta, mihin ei arjen asiakastyössä ole useinkaan riittävästi aikaa. Sosionomi-identiteetin tukeminen sekä 
sosiaaliohjauksen näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämistä on pidetty tärkeänä. Arjen kehittämistyö-
hön ja innovoinnin tukemiseen tarvitaan osallistujien mukaan työkaluja ja foorumissa on painotettu 
asiakastarvelähtöistä kehittämistä. Foorumilta on haettu antia myös moniammatilliseen ja monialai-
seen työskentelyyn. Foorumille on toivottu jatkoa myös vuonna 2014. 



VKK-METRO KATSE LAPSEEN – HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ  

Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö VKK-Metron Katse lapseen -hankkeessa 

vuosina 2011–2013 lasten hyvinvoinnin edistämistä tarkasteltiin päivähoidon ja neuvolan yhteistyön 

näkökulmasta. Erityisesti keskityttiin lapsen laajassa 4-vuotistarkastuksessa käytettävään Hyve-

malliin, jolla kerätään lasta koskevaa hyvinvointitietoa päivähoidon, vanhempien sekä neuvolan yh-

teistyönä. Myös päivähoidon arjessa tapahtuva jatkuva pedagogiikan kehittäminen kulki osana han-

ketta. 

Syyskauden aikana valmisteltiin myös VKK-Metron seuraavaa kautta, joka on kuntien itse rahoittama. 

Kehittämistyössä oli mukana 20 tutkimuspäivähoitoyksikköä sekä 11 tutkimusneuvolaa Helsingistä, 

Espoosta, Vantaalta ja Kauniaisista. Tutkimusyksiköiden kehittämisen tukena olivat VKK-Metron va-

kiintuneen toimintamallin mukaan kuntien ohjaajat, hankkeen projektityöntekijät, yhdyshenkilöiden 

ja johtajien vertaistapaamiset sekä yhteiset työpajat ja koulutukset. Kehittämistyön tutkimuksellisesta 

tuesta vastasi Helsingin yliopisto, ja hankkeessa tehtiin opiskelijayhteistyötä Helsingin yliopiston ja 

ammattikorkeakoulujen Metropolian, Diak:n ja Laurean kanssa. Hanke oli osa kasterahoitteista, Etelä-

Suomen Lapsen Ääni2 -ohjelmaa. 

Dokumentointi- ja tiedonsiirtokäytäntöjen kehittämistä päivähoidon ja neuvolan 
yhteistyössä  

Osa tutkimuspäivähoitoyksiköistä ja mukana olleet neuvolat työstivät ja pohtivat yhteistyön keskeisiä 

kysymyksiä omista lähtökohdistaan, ja keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat Hyve-mallin do-

kumentointi- ja tiedonsiirtokäytännöt. Lapsen hyvinvointia edistävä monitoimijainen yhteistyö edel-

lyttää toisen työn ymmärtämistä ja yhteisen kielen löytämistä eri toimijoiden välillä. Minkälainen tieto 

on oleellisia päivähoidon ja mikä neuvolan näkökulmasta? Miten kirjata asioita niin, että toinen osa-

puoli ymmärtää oleellisen? Miten siirretty ja dokumentoitu tieto edesauttaa lapsen ja perheen hyvin-

vointia? Miten vanhemmat ja lapsi tulevat prosessissa kuulluiksi? 

Vastauksia näihin kysymyksiin löytyy yhteisesti työstetystä oppaasta: 

Hyve hallussa - Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 

4-vuotistarkastuksen yhteydessä 

Kirsi Tarkka, Aulikki Komi, Saila Nevanen ja Terhi Tuominiemi-Lilja (toim.) 

 

Tutustu oppaaseen ja muuhun Hyve-materiaaliin 

Lasten hyvinvointia edistävät tekijät päivähoidon arjessa  

Osa tutkimuspäivähoitoyksiköistä lähti etsimään lapsen hyvinvointia edistäviä tekijöitä päivähoidon 

arjesta. Kehittämisen teemoiksi nousivat muun muassa vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, lapsen 

havainnointi, leikin ohjaaminen, oppimisympäristöjen muokkaaminen, kiusaamisen ehkäisy sekä kas-

vatuskumppanuus. Keskeistä oli tehdä omaa työtä näkyväksi ja löytää pieniä, mutta tärkeitä asioita, 

joita vahvistamalla tai muuttamalla voidaan vaikuttaa suotuisasti lasten hyvinvointiin arjessa.  

Oman työn kehittämisosaamisen lisääminen tutkimusyksiköissä oli hankkeen yksi keskeinen tavoite. 

Pienet askeleet eli ”snadit stepit” on kaikkien käytössä oleva konkreettinen kehittämisen työkalu. Kun 

muutetaan vain pieniä asioita kerrallaan, kehittäminen pysyy arjen kokoisena ja motivoivana.  

http://www.socca.fi/lastenhyvinvointi


Tutkimuspäivähoitoyksiköiden kehittämisprosesseista koostettiin posterit, jotka löytyvät osoitteesta 

www.socca.fi/lastenhyvinvointi 

Tutkimusta hyvinvointitiedosta 

Kehittämistyöhön liittyvä Helsingin yliopiston tutkimus keskittyi tarkastelemaan, millaista lasten hy-

vinvointiin liittyvää tietoa 4-vuotistarkastusten Hyve-tiedonsiirtokaavakkeella saadaan ja miten tietoa 

voidaan käyttää lasten hyvinvoinnin tukemiseen. Tiedonsiirtolomakkeen lisäksi tietoa kerättiin lisäky-

symyksillä, joiden tavoite oli syventää varsinkin lapsen näkökulmaa omaan hyvinvointiinsa.  

Tulokset löytyvät seuraavasta raportista: 

Lapsen voimavarat hyvinvoinnin edistäjinä. Alle kouluikäisten lasten hyvinvoinnin tukeminen vanhem-

pien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyöllä.  

Saara Salmi ja Lasse Lipponen, Soccan työpapereita 2013:1  

Tutustu raporttiin 

Henkilöstö 

VKK-Metron kehittämistä koordinoivat varhaiskasvatuksen erityisasiantuntija Kirsi Tarkka, terveyden-

huollon erityisasiantuntija Terhi Tuominiemi-Lilja ja terveydenhuollon erityisasiantuntija Aulikki Komi  

Lisätietoja 

Saila Nevanen. erityissuunnittelija 

www.socca.fi/vkk-metro 

  

http://www.socca.fi/lastenhyvinvointi
http://www.socca.fi/files/3128/Lapsen_voimavarat_hyvinvoinnin_edistajina_-raportti.pdf
http://www.socca.fi/vkk-metro


KEHRÄ II   

Asiakasosallisuus monitoimijaisessa yhteistyössä perheen, lastensuojelun ja mui-
den palveluiden välillä 

Kehrä II oli pääkaupunkiseudun lasten suojelun kehittämis- ja tutkimushanke vuosina 2011–2013. 
Perheen ja lastensuojelun kehittämiskumppaneita olivat Espoossa päihdepalvelut, Helsingissä koulu ja 
Vantaalla varhaiskasvatus. Kehrä oli osa kasterahoitteista Etelä-Suomen Lapsen ääni2 -ohjelmaa.  
Monitoimijaisessa yhteistyössä asiakasosallisuus syntyy yhteisissä kohtaamisissa. Kehrässä keskityttiin 
luomaan näihin konkreettisiin kohtaamisiin turvallinen ja arvostava ilmapiiri, jotta kohtaamiset olisi-
vat asiakkaille mahdollisimman hyödyllisiä ja lapsen näkökulma tulisi huomioiduksi. 
 
Myös kehittämistä tehtiin monitoimijaisesti eli siihen osallistui asiakkaita, työntekijöitä ja opiskelijoita.  
Kehittämisen tuloksena syntyi Monitoimijaisen kohtaamisen abc-malli, jossa kuvataan monitoimijai-
sen kohtaamisen eri vaiheita ja työskentelyn keskeisiä periaatteita. Nämä periaatteet ovat turvalli-
suus, arvostus, välittäminen ja ratkaisukeskeisyys, ja niiden ymmärtäminen varmistaa onnistuneen 
yhteistyön. Mallissa yhteinen tavoite ja yhteinen suunta nivovat yhteen aiemmin erilliset prosessit, 
myös lasten ja vanhempien kokemukset. Mallia ehdotetaan myös valtakunnalliseksi malliksi. 
 
Mallin lisäksi hankkeessa luotiin muitakin konkreettisia työkaluja lastensuojelun ja peruspalvelujen 
väliseen yhteistyöhön.  
 
Tutustu Monitoimijaisen yhteistyön abc-malliin, muihin työkaluihin ja kehittäjäyhteisöjen kokemuksiin 
osoitteessa www.socca.fi/kehra Abc-malli on kuvattu myös Innokylään  

Yhteistyö kannatti 

Kehittämistyön myötä mukana olleiden työntekijöiden lapsilähtöinen työote vahvistui ja osaaminen 
kasvoi. Lisäksi työntekijät itse arvioivat työtapansa muuttuneen enemmän asiakasta osallistavaksi. 
Yhteistyön tekeminen oli kannattavaa, mutta se vaati tutustumista yhteistyökumppaneihin ja paljon 
harjoittelua. Kehrässä tätä tehtiin pienin askelin osana perustyötä ja tuloksena on nyt jo vakiintuneita 
yhteistyökäytäntöjä lastensuojelun ja peruspalvelujen välillä. 
 
Myös Kehrän kehittämistyötä tehtiin yhteisöllisesti ja osana perustyötä. Lastensuojelun ja peruspalve-
luiden tiimit pohtivat yhteistyön kysymyksiä arjen työn lomassa, ja he kokoontuivat säännöllisiin ta-
paamisiin kehittämiskumppaniensa ja koko Kehrän kehittämisverkoston kanssa.  
 
Kehrän kehittämistyötä vahvistettiin lukuisten opinnäytetöiden ja kehittämiskoulutusten avulla ja 
hankkeen monitoimijaisesta yhteistyötä tehdään myös ammatillista lisensiaatintyötä. 

Henkilöstö 

Kehrän projektipäällikkönä toimi kehittävä sosiaalityöntekijä Riikka Pyykönen ja tutkijasosiaalityönte-
kijänä Tiina Muukkonen. 

Lisätietoja 

Laura Yliruka, johtava tutkijasosiaalityöntekijä 
www.socca.fi/kehra, Kehrän kuvaus Innokylässä  

http://www.socca.fi/kehra
https://www.innokyla.fi/web/verstas175757
http://www.socca.fi/kehra
http://www.socca.fi/kehra
https://www.innokyla.fi/web/verstas175757


YHTEISTUTKIMINEN SOSIAALITYÖN MENETELMÄNÄ  

Yhteistutkimisen hankkeessa kehitimme uudenlaista sosiaalityön menetelmää lastensuojeluun ja ai-
kuissosiaalityöhön palvelunkäyttäjien ja ammattilaisten yhteistyönä.  
 
Yhteistutkimisen ideana on hyödyntää palveluiden käyttäjien ja ammattilaisten kokemustietoa sosiaa-
lityön ja sosiaalipalveluiden kehittämisessä. Yhteiseen toimintaan osallistuvat voimaantuvat tulles-
saan kuulluksi ja päästessään vaikuttamaan. Yhteistutkimisessa palveluiden käyttäjät ja ammattilai-
set asettuvat tasavertaisina kumppaneina yhteiselle areenalle kehittämään ja tutkiskelemaan sosiaa-
lisia ilmiöitä ja asioita, joista he yhdessä ovat kiinnostuneita.   
 
Vuosina 2012–2013 toiminut hanke osoitti yhteistutkimisen olevan monenlaiseen toimintaan sopiva, 
joustava menetelmä, jolle on paljon kysyntää sosiaalialan työssä. 

Uusia yhteistutkimusryhmiä on syntynyt 

Hankkeeseen valikoituneista viidestä työyhteisöstä neljä on vuoden 2013 aikana käynnistänyt ja va-
kiinnuttanut yhteistutkimisen idean omaan asiakastyöhönsä. Vain Helsingin aikuissosiaalityön pilotti 
joutui jättäytymään kehittämistyön ulkopuolelle, koska vuoden vaihteesta voimaan tullut uusi organi-
saatio ei antanut tähän mahdollisuuksia. 
 
Etelä-Espoon aikuissosiaalityön ja Kalliolan setlementin käynnistivät yhteistyössä maahanmuuttajaäi-
tien yhteistutkijuusryhmän. Helsingin kolme lastensuojelun työyhteisöä ovat perustaneet kaksi nuor-
ten yhteistutkijuusryhmää ja kaksi lastensuojelulasten vanhempien yhteistutkijuusryhmää yhdessä 
asiakkaidensa kanssa. Kaikissa työyhteisöissä toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja löytänyt paikkan-
sa. Lisäksi yhteistutkimista on sovellettu myös työskentelyssä yksittäisen perheen kanssa.  

Toimivalla menetelmällä on kysyntää  

Yhteistutkijuus on osoittautunut toimivaksi ja sovellettavaksi menetelmäksi. Lastensuojelun yhteistut-
kijuusryhmien kehittämisessä keskeiseksi nousi asiakkaiden kohtaaminen entistä paremmin ja asiak-
kaiden tarve saada tarkempaa tietoa lastensuojelun prosesseista sekä oikeuksista. Syksyllä 2013 jär-
jestetyssä Helsingin lastensuojelun johdon ja yhteistutkimuspilottien yhteisessä työpajassa johto piti 
työskentelyä erittäin hedelmällisenä ja kertoi haluavansa vakiinnuttaa yhteistutkimusryhmät osaksi 
lastensuojelun pysyvää toimintaa. 
 
Yhteistutkiminen on saavuttanut mainetta myös valtakunnallisesti voittamalla Talentian Hyvä käytän-
tö -kilpailun yleisöäänestyksen ja saamalla toisen sijan THL:n Innopalkinto-kilpailun yleisöäänestykses-
sä. 
 
Yhteistutkimisen ryhmät ovat jäsentäneet ja dokumentoineet omaa tekemistään THL:n Innokylän 
kehittämisympäristöön. Yhteistutkimisesta tehdään myös ammatillista lisensiaatintyötä. 

Nuoret kehittäjät jatkoivat aktiivista vaikuttamista 

Soccassa kokoontunut Nuoret kehittäjät -ryhmä on jatkanut toimintaansa entiseen tapaan työstäen 
ryhmästä nousseita kehittämisteemoja ja tavaten päättäjiä ja vaikuttajia lukuisissa tilaisuuksissa. Vai-
kuttamista on tehty myös vastaamalla neljään ministeriöiden lähettämään lausuntopyyntöön, jotka 
koskivat lasten ja nuorten asioita Suomessa.  
 

https://www.innokyla.fi/web/malli111965
https://www.innokyla.fi/web/malli111965


Lisäksi nuoret kävivät kouluttamassa Helsingin yliopistolla ja Palmeniassa lastensuojelun opintojak-
soilla ja olivat mukana järjestämässä valtakunnallista Nuorten foorumia sijaishuollon päivillä.  
 
Nuorten ajatuksia on koottu esityksiin, jotka löytyvät osoitteesta www.socca.fi/nuoretkehittajat 

Henkilöstö 

Hankkeen tutkijasosiaalityöntekijänä ja koordinaattorina toimi Kati Palsanen. 

Lisätietoja 

Laura Yliruka, johtava tutkijasosiaalityöntekijä 
 
Anna-Kaisa Tukiala, erityissuunnittelija 
 
www.socca.fi/yhteistutkiminen 
 
www.socca.fi/nuoretkehittajat 
 
Yhteistutkiminen Innokylässä  
 

 
 

HYVÄN OLON TILA -KEHITTÄMISOHJELMA 

”Sosiaalipalvelutoimisto Hyvän olon tila” -nimellä alkaneessa tutkimus- ja kehittämishankkeessa kehi-
timme ja tutkimme laajan verkoston kanssa asiakkaiden palvelukokemuksia ja sosiaalityön vuorovai-
kutusta tukevia tiloja. Toiminnallemme on ollut ominaista kokeileva työote eli ideoita on kokeiltu 
käytännössä.  
 
Hankkeen taustalla oli huomio siitä, että sosiaalitoimistot muistuttavat usein fyysisiltä ja toiminnalli-
silta tilaratkaisuiltaan enemmän poliisiasemaa kuin paikkaa, jossa autetaan ihmisiä. Miksi näin on ja 
miten se vaikuttaa palveluun? Puolentoista vuoden työ on sitonut työyhteisöt ja asiakkaat, yliopisto- 
ja ammattikorkeakouluopetuksen sekä tutkimuksen tuottamaan tietoa ja piirtämään ratkaisupolkuja 
havaittuun ongelmaan. 
 
Sosiaalitoimisto 2.0 – Kuinka teemme sosiaalitoimistosta voimauttavan paikan? -raportissa käsitte-
lemme sosiaalitoimistojen käyttäjälähtöistä suunnittelua kehittämistyömme kokemusten pohjalta. 
Pohdimme tilojen ja niissä tapahtuvan palvelun kehittämistä soveltaen palvelumuotoilussa käytettä-
vää lähestymistapaa, jossa lähtökohtana on asiointikokemuksen ymmärtäminen.   
 
Raportissamme pyrimme visioon sosiaalitoimistosta nykyistä sosiaalisempana kohtaamispaikkana. 
Ajattelemme, että sosiaalitoimisto on paikka, jossa ympäristön tulisi tukea palvelunkäyttäjien ja am-
mattilaisten kohtaamista. Nämä kohtaamiset aulassa ja sosiaalialan ammattilaisten huoneissa ovat 
sosiaalityön ydintä. Kehittäessämme vaikuttavampia palveluita, ei ole varaa unohtaa palveluympäris-
töjä. Jos viimeiseksi tarkoitetulla luukulla välitön kokemus on poistyöntävä, niin minne siitä jatketaan? 
 

http://www.socca.fi/nuoretkehittajat
http://www.socca.fi/yhteistutkiminen
http://www.socca.fi/nuoretkehittajat
https://www.innokyla.fi/web/malli111965


Sosiaalisessa sosiaalitoimistossa kohtaamiset voisivat rakentua myös kävijöiden välille. Visiomme so-
siaalitoimisto olisi paikka, joka mahdollistaa jo nyt olemassa olevilla resursseilla enemmän. Yksilötyön 
lisäksi sosiaalitoimisto tarjoisi helppoja mahdollisuuksia vertaistoimintaan ja keskittyisi nykyistä vah-
vemmin palvelunkäyttäjien olemassa oleviin voimavaroihin. 
 
Ei ole näyttöä siitä, että toimistojen ja kohtaamisen karu muotoilu pitäisi toimeentulotuen asiakkuu-
det lyhyinä. Toimeentulotuki on jo nyt monelle pysyvä tulonlähde ja asiakkuudet sukupolvelta toiselle 
periytyviä. Voisiko vision tarkastaminen siitä, millainen sosiaalitoimiston on paikkana, avata uusia 
mahdollisuuksia edistää kuntalaisten hyvinvointia?  
 
Raportin nimessä ”2.0” viittaa visioon, mutta muutoksen tekemisen tapa on päinvastainen. Todelli-
sessa maailmassa 1.0:sta ei siirrytä 2.0:n. Muutos tapahtuu kokeilujen kautta ja pienin askelin. Siksi 
työ voidaan aloittaa heti. Ainoa tapa pysyä oikealla polulla on suunnitella palveluita yhdessä asiakkai-
den ja työntekijöiden kanssa. 
 
Raportti: 
Sosiaalitoimisto 2.0 – Kuinka teemme sosiaalitoimistosta voimauttavan paikan? 
Iikka Lovio ja Heidi Muurinen. Soccan työpapereita 2013:2 
 
Tutustu raporttiin osoitteessa www.socca.fi/hyvanolontila 

Henkilöstö 

Kehittämistyötä tekivät projektipäällikkö Iikka Lovio ja tutkijasosiaalityöntekijä Heidi Muurinen. 
 

Lisätietoja 
 
Anna-Kaisa Tukiala, erityissuunnittelija 
 
Laura Yliruka, johtava tutkijasosiaalityöntekijä 
 
www.socca.fi/hyvanolontila 
 

www.facebook.com/hyvanolontila 

www.facebook.com/sosiaalitoimisto2.0 

 
 

PELIKLINIKKA  

Peliklinikka on erityisesti rahapeliongelmiin erikoistunut palvelukokonaisuus, joka tuottaa ja kehit-

tää monitoimijaperiaatteella matalan kynnyksen palveluja pelaajille, heidän läheisilleen ja pelion-

gelmaa työssään kohtaaville. 

Hankkeen rahoituksesta vastaavat sopimuskumppanit tuottavat kukin oman osansa palvelukokonai-

suudesta: avohoito (kunnat), verkkopohjainen Peli poikki ‐ohjelma (THL) ja matalan kynnyksen koh-

taamispaikka Tiltti (Sininauhaliitto). Peluurin tuottavat Sininauhaliitto ja A‐klinikkasäätiö ja sen rahoi-

tus tulee suomalaisilta rahapeliyhteisöiltä.  

http://www.socca.fi/hyvanolontila
http://www.socca.fi/hyvanolontila
http://www.facebook.com/hyvanolontila
http://www.facebook.com/sosiaalitoimisto2.0


Peliklinikan kehittämis‐ ja viestintäresursseista vastaavat THL ja Socca,  ja toimeksianto koskee yhteis-

työtä rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen selvittämiseksi sekä ehkäisyn ja hoidon kehittämiseksi 

osana THL:n koordinoimaa kokonaishanketta. Peliklinikka on kokeiluhanke vuosina 2010–2014. 

Vuonna 2013 asiakastyön arviointia ja erityisosaamisen konseptointia 

Osaamisen kehittäminen ja asiakastyön prosessien vahvistaminen edellyttävät seurantaa ja arviointia. 

Vuonna 2013 käynnistimme Peliklinikan asiakastyön ja palveluohjauksen arviointityön. Peliklinikan 

asiakastyön arviointiin liittyvässä kattavassa hoitoprosessin seurantahankkeessa olemme keskittyneet 

eri hoitovaiheiden lähempään tarkasteluun. Muutosta tarkastellaan erityisesti pelikäyttäytymisessä, 

pelaamisen ajatusten häiritsevyydessä sekä tyytyväisyydessä eri elämänalueisiin. Kerättyä tietoa käy-

tetään Peliklinikan avohoidon vaikuttavuuden arvioinnissa. Tavoitteena on, että näin kertyy riittävän 

luotettavaa tietoa vaikuttavuudesta eli asiakkaiden hyvinvoinnin muutoksesta.  

Olemme aloittaneet myös avohoidon työtapojen tutkimisen, analysoinnin ja arvioinnin. Tiedonkeruu 

tehdään yhteisenä prosessina tiimin kanssa ja tarkoituksena on löytää yleisempiä periaatteita siitä, 

mikä avohoidon asiakastyössä toimii ja miten sitä voisi edelleen kehittää. Prosessin tarkoituksena on 

tuoda näkyväksi Peliklinikan erityisosaamista ja työkäytäntöjä ja tavoitteena on saada mukaan myös 

asiakkaita kertomaan omista hoitokokemuksistaan ja siitä, mikä heille on avohoidossa ollut erityisen 

merkittävää. 

Olemme myös tehneet tiivistä yhteistyötä keväällä 2013 alkaneiden Kokkolan Pelipilotin ja Päijät-

Hämeen aluepilottihankkeen tukemisessa. Se kattaa paitsi osaamisen välittämisen, asiakastyön ko-

kemusten jakamisen myös yhteistyötä viestinnässä ja koulutuksessa. 

Peliklinikka toimii resurssikeskuksena pääkaupunkiseudun perus- ja erityispalveluille pelihaittoja ja 

ongelmapelaamista koskevissa kysymyksissä ja tukee näitä koulutuksellisin ja tiedotuksen keinoin 

kaupunkien tarpeen mukaan. Peliklinikan palveluja, peliongelmaa ja sen hoitoa olemme tehneet tun-

netuksi Ammattilaisten avoimet ovet -tilaisuuksissa. 

Palvelujen kehittämisessä painoalueita on ollut sähköisten palvelujen kehittäminen ja niiden yhdistä-

minen kasvokkaiseen hoitoon sekä kokemusasiantuntijoiden panoksen tuominen myös internetin ja 

muihin sähköisiin palveluihin Tuuletin-vertaisryhmissä ja Pelivoimapiirin ryhmätoiminnassa. 

Lisätietoja 

Tapio Jaakkola, kehittämiskoordinaattori ja Peliklinikan johtaja 
Petteri Paasio, tutkija 
www.peliklinikka.fi  

http://www.peliklinikka.fi/


SAVUTON PÄÄKAUPUNKISEUTU  

Savuton pääkaupunkiseutu -hankkeen tavoitteena oli edistää pääkaupunkiseudun savuttomuutta 

vuosina 2011–2013. Hankkeen toiminta perustui laajaan verkostoyhteistyöhön, jossa oli kuntatoimi-

joiden lisäksi myös järjestöjä kuten Suomen Syöpäyhdistys ry ja Suomen Ash ry. Erityisen tiivistä yh-

teistyö oli Savuton kunta -hankkeen kanssa. Hanke edisti kansallisen Savuton Suomi 2040 -ohjelman 

tavoitteiden saavuttamista. 

Seuraavassa on poimintoja hankkeen laajoista saavutuksista.  

Alaikäisten tupakoinnin aloittamisen ehkäisy ja nuuskan käytön vähentäminen 

Eräs hankkeen painopistealueista oli tupakoinnin aloittamisen ehkäisy alakouluiästä lähtien ja lasten 

ja nuorten savuttomien elinympäristöjen lisääminen. Tätä varten luotiin koulutusmateriaali alakouluil-

le ja järjestettiin laajasti koulutusta alakoulujen opettajille ja oppilashuollon työntekijöille. Nuuskan 

käytön vähentämiseksi koottiin muun muassa Nuuska nuorten maailmassa -julkaisu, joka pohjautuu 

tutkittuun tietoon nuorten nuuskan käytöstä ja antaa vinkkejä nuuskan käytön vähentämiseen. 

Työntekijöiden tupakoinnin vähentäminen 

Työntekijöiden tupakoinnin vähentämistä kokeiltiin palvelumuotoilun keinoin Helsingin kaupungin 

Nuorisoasiankeskuksessa. Nuorisoasiainkeskus valittiin siksi, että tupakoivien työntekijöiden määrä oli 

suuri ja he ovat työnsä puolesta tekemisissä lasten ja nuorten kanssa. Break Free -projektin tarkoituk-

sena oli konseptoida malli, jossa yhdessä työntekijöiden kanssa pohditaan tapoja vähentää tupakoin-

tia. Konseptia kokeillaan ja kehitetään edelleen syksyllä 2013 alkaneessa yhteistyössä Espoon Cate-

ring-liikelaitoksen kanssa. Tällä kertaa pyritään sitouttamaan organisaation johto paremmin tuke-

maan savuttomuutta työaikana. 

Savuttomuuden toimenpideohjelmat  

Pääkaupunkiseudun savuttomuuden toimenpideohjelmaa 2012 edelsi laaja savuttomuuskysely. Toi-

menpideohjelma  erustuu sosiaali- ja terveysministeriön, terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Suomen 

Kuntaliiton, Ash ry:n ja Hengitysliitto ry:n määrittelemiin savuttomuuskriteereihin. Toimenpideohjel-

massa esitellään 10 savuttoman kunnan kriteeriä ja niihin liittyviä toimenpidesuosituksia.    

Tiivis yhteistyö Savuton kunta -hankkeen kanssa mahdollisti pääkaupunkiseudun kokemusten ja toi-

menpideohjelmien laajentamisen myös valtakunnallisesti ja muillekin areenoille kuin kuntakentälle. 

Myös valtakunnallisia toimenpideohjelmia pohjustettiin laajoilla tutkimuksilla. 

Valtakunnallisen Savuton kunta -toimenpideohjelman missiona on vahvistaa lasten ja nuorten savu-

tonta elinympäristöä ja tukea Savuton Suomi 2040 -tavoitteita. Ohjelma tukee kuntien savuttomuus-

prosessiin suunnittelua, johtamista, toteutusta ja arviointia.  

Toimenpideohjelmien teko jatkui keväällä 2013, kun yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, 

EHYT ry:n ja Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa tehtiin Savuton oppilaitos -toimenpideohjelma ja Savu-

ton pääkaupunkiseutu ja Savuton kunta työstivät Savuton työpaikka -toimenpideohjelman. 



Hankkeen projektipäällikkönä toimi Corinne Björkenheim ja hankkeen tulokset ja tuotokset löytyvät 

osoitteesta www.socca.fi/savutonpaakaupunkiseutu ja www.savutonkunta.fi 

 
 

MAAHANMUUTTAJATYÖ 

Maahanmuuttajatyön kehittäminen keskittyi vuonna 2013 kotouttamislain käsikirjan työstämiseen 
työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Käsikirjan tarkoituksena on tarjota kotouttamistyötä 
tekeville ja kotouttamista edistäviä toimia tarjoaville ajantasaista ja yhteen koottua tietoa kotoutu-
mislain soveltamisesta.  
 
Käsikirjaan on koottu tietoa kotoutumisen ja kotouttamisen eri vaiheista lähinnä työntekijän näkö-
kulmasta. Käsikirja perustuu lakiin kotoutumisen edistämisestä, ja siinä avataan lain pykäliä ja tarjo-
taan käytännön esimerkkejä niiden soveltamiseen sekä työvälineitä helpottamaan käytännön työtä.   
 
Käsikirjaa työstivät kehittämiskoordinaattori Sari Hammar ja projektiavustaja Vlada Petrovskaja. 
 
Maahanmuuttajateemaa käsiteltiin myös kevätkaudella kokoontuneessa Cafe Soccassa, jossa teema-
na oli maahanmuuttajalasten asema lastensuojelussa.  
 
 

VIESTINTÄ 

Verkkoviestinnän puolella julkaisimme yhdessä pääkaupunkiseudun aikuissosiaalityön verkoston 
kanssa uudet Yhdessä aikuissosiaalityötä -verkkosivut, joilla esitellään laajasti pääkaupunkiseudun 
kunnissa ja oppilaitoksissa tehtävää dialogista aikuissosiaalityötä. 
 
Järjestimme lukuisia kaikille avoimia tapahtumia, seminaareja, koulutuksia ja työpajoja. Kaikkiaan 
vuonna 2013 järjestimme noin 100 tapahtumaa, joihin osallistui yli 3 300 ihmistä (luvut vielä täyden-
tyvät).  Sosiaalityön kehittämisen foorumilla oli lukuisia kansainvälisiäkin alustajia ja Cafe Socca –
tilaisuudet saivat mukavasti osallistujia. 
 
Merkittäviä tapahtumia olivat ensimmäistä kertaa järjestetty pääkaupunkiseudun aikuissosiaalityön 
päivä, joka kokosi yli 200 henkeä pohtimaan dialogista työotetta aikuissosiaalityössä. Maininnan ar-
voinen tapahtuma oli myös yhteistutkijuushankkeen pilottien ja Helsingin lastensuojelujohdon yhtei-
nen työpaja, jossa johto, työntekijät ja asiakkaat pohtivat yhdessä lastensuojelun kehittämistä. Vuo-
den päätti Heikki Waris -instituutin Sammon taonta, jossa esiteltiin Praksis-toiminnan ja päättyvien 
hankkeiden tuloksia.  
 
Kooste tapahtumista liitteenä 3 

Uusia linjauksia julkaisutoimintaan 

Julkaisuryhmässä työstettiin uudet linjaukset julkaisutoimintaamme, ja pyrimme monipuolistamaan 
raportointitapoja ja suosimaan verkkojulkaisuja. Julkaisutoimintamme laajeni lukuisiin tieteellisiin 
artikkeleihin ja Kehrä II -hankkeen tuloksista työstettiin verkkosivusto. Samoin VKK-Metron Katse lap-

http://www.socca.fi/savutonpaakaupunkiseutu
http://www.savutonkunta.fi/


seen -hankkeen tulokset kiteytettiin oppaaksi, esitteeksi ja julisteeksi, jotka palvelevat laajaa julkaisua 
paremmin varhaiskasvatuksen ammattilaisia ja vanhempia.   
 
Kaiken kaikkiaan julkaisuja, verkkosivustoja ja julkaistavaksi hyväksyttyjä artikkeleja vuonna ilmestyi  
22.  Julkaisujen myyntiyhteistyötä Unigrafian kanssa jatkettiin ja laajennettiin, nyt myynnissä on yh-
teensä 13 kpl julkaisujamme vuosien varrelta.  
 
Julkaisuluettelo liitteenä 4 
 
Vuonna 2013 vakiintuivat pääkaupunkiseudun kuntien soster-viestijöiden säännölliset tapaamiset. 

Lisätietoja 

Riitta Ropo, tiedottaja 
 
www.socca.fi 
 
 

HENKILÖSTÖ 

Vakituinen ydinjoukkomme oli viime vuonna kahdeksan henkilöä. Lisäksi Heikki Waris -instituutissa 
työskenteli osittain kolme henkilöä, joilla on vakituinen työsuhde Helsingin yliopistossa. 
  
Helsingin kaupungin budjetissa olevat kolme tutkijasosiaalityöntekijää ovat toiminnallemme tärkeitä.  
Sosiaalityön käytäntötutkimus on jatkuvaa, vaikka tutkijat ovatkin määräaikaisia. Ulkopuolisesti rahoi-
tetuissa hankkeissa työskenteli vuoden aikana 13 henkilöä, työhallinnon palkkatuella kolme henkilöä, 
ja lisäksi meillä oli neljä harjoittelijaa. Vilkas vaihtuvuus antoi työyhteisölle niin haasteensa kuin hel-
mensäkin. 
 
Henkilöstön koulutustaso oli korkea: tohtoreita oli kuusi, väitöskirjaa tai lisensiaattityötä valmisteli 
seitsemän henkilöä. Hankkeissa työskenteli asiantuntevaa ja sitoutunutta joukkoa ja hankkeet toimi-
vat melko itsenäisesti osaamiskeskuksen sateenvarjon alla. Vaikka hankkeet olivat sisältö vaihtelee, 
niin yhteisiä juonteita löytyi ja työntekijät oppivat myös toisiltaan.  
 
Soccan kaksi työntekijää osallistui myös THL:n Innotuutori-koulutukseen. 
 
Soccan yhteisiä kehittämispäiviä ja Kasvuhuoneprosessin työskentelyjä järjestettiin useita ja Heikki 
Waris -instituutin kehittämispäiviä neljä. Sisäisen viestinnän perustana oli joka toinen viikko järjestet-
tävä henkilöstökokous, jonka esityslistalle saivat kaikki halukkaat lisätä asioita. Henkilöstökokouksissa 
pidettiin säännöllisesti hanke-esittelyjä. Sisäistä viestintää hoidettiin myös tiimikokouksissa ja sähkö-
postilla sekä teematapaamisten, perehdytyksen ja verkkosivujen avulla. 
 
Vuoden aikana saatiin päätös, että Socca siirtyy hallinnollisesti HUS-kuntayhtymän alaisuuteen vuo-
den 2014 alusta. HUSin toiveiden mukaisesti myös muutamme HUSin tiloihin Meilahteen. Muutos-
pyörteissä pidämme mielemme avoimina, ja jatkamme toimintaamme sosiaalialan tutkijana ja kehit-
täjänä sekä sosiaalialan ammattilaisten, asiakkaiden ja opiskelijoiden kohtaamispaikkana.  
 
  

http://www.socca.fi/


TALOUS  

Soccan toiminnan volyymi kokonaisuudessaan oli noin 1,9 milj. euroa, josta sosiaali- ja terveysminis-

teriön maksama valtionavustus oli 512 000 euroa. Yhteistyösopimuksen nojalla pääkaupunkiseudun 

kunnat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen maksoivat Soccan toimintaan 234 000 euroa, josta puo-

let osoitettiin suoraan Helsingin yliopistolle. Ainoastaan Helsingin kaupungin rahoitusosuus 120 000 

euroa näkyy alla olevassa taulukossa.  Espoon, Kauniaisten ja Vantaan rahoitusosuus on 114 000 joka 

maksettiin suoraan Helsingin yliopistolle, eikä siis näy tässä taulukossa. 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston budjetissa Heikki Waris -instituutin tutkijasosiaalityön-

tekijöiden palkkauksen sekä muihin toimintamenoihin varattiin 365 000.  

Pääosin valtiolta tuleva hankerahoitus vuodelle 2013 oli 720 000.  Osana Soccan toimintaa olivat edel-

leen Katse lapseen -hanke (VKK-Metro) ja Kehrän II:n lastensuojelun kehittämisverkosto, joiden 

280 000 euron rahoitus tuli sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö- ja kehittämispalveluiden hallin-

noimasta Lapsen ääni 2 -kehittämisohjelmasta. 

   

Soccan 
 perusavustus 

Tutkija-
sosiaalityöntekijät 

 
Hankkeet* 

Tuet ja avustukset valtiolta 
ed. vuodelta siirtynyt valtionapu 

512 000 

108 000 

 

720 000 

Helsingin kaupungin rahoitus  120 000 

 

 

Muut tulot 18 000 

 

 

Tulot ja rahoitus yhteensä 758 000 365 000 720 000     

   

 

Palkat ja palkkiot 435 000 225 000 339 000 

Henkilösivukustannukset 149 000 76 000 115 000 

Palveluiden ostot 52 000 40 000 187 000 

Aineet ja tarvikkeet 15 000 10 000 28 000 

Vuokrat 70 000 

 

51 000 

Menot yhteensä 

  721 000 351 000 

 

720 000 

Kaikki luvut taulukossa on pyöristetty. 

* sisältyy hankkeet sarakkeeseen 

- Peliklinikka   250.000 

- Savuton psk-hanke  130.000 

- Kotouttamisen verkosto-ohjaus   55.000 

- Katse lapseen   200.000 

-Kehrä2     85.000 



Liite 1 

Soccan johtokunnan jäsenet 2012–2013 

Puheenjohtaja Maritta Pesonen, perhepalvelujen johtaja, Vantaa 

Helsinki 

 

Sisko Lounatvuori, lastensuojelun johtaja 

varalla Riitta Vartio, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö  

Timo Hakala, erityissuunnittelija 

varalla Leila Palviainen, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja 

Helena Soini, erityissuunnittelija 

varalla Arja Peiponen, palvelualueen johtaja  

Espoo 

Marja-Leena Remes, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 

varalla Merja Nikitin, lastensuojelupalvelujen päällikkö 

Eeva Honkanummi, ohjelmapäällikkö, Etelä-Suomen kasteen aluejohtoryhmä 

Vantaa 

Maritta Pesonen, perhepalvelujen johtaja 

varalla Anna-Liisa Korhonen, palvelupäällikkö 

Sole Askola-Vehviläinen, suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja 

varalla Mirja Varis, varhaiskasvatuksen päällikkö 

Kauniainen 

Mari Ahlström, vs sosiaali- ja terveysjohtaja 

varalla Jaana Myhrberg, vs sosiaalipalvelupäällikkö 

Helsingin yliopisto 

Marketta Rajavaara, hyvinvointipalvelujen professori, sosiaalitieteiden laitos 

varalla Maritta Törrönen, professori, sosiaalitieteiden laitos 

Lasse Lipponen, professori, kasvatustiede, opettajankoulutuslaitos 

varalla Kristiina Kumpulainen, professori, kasvatustiede, opettajankoulutuslaitos 



Ammattikorkeakoulut 

Johanna Holvikivi, johtaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu 

varalla Jaana Manssila, koulutuspäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Terhi Laine, tutkimuspäällikkö, Diakonia-ammattikorkeakoulu 

varalla Taina Viiala, johtaja, Laurea ammattikorkeakoulu 

Järjestöt 

Mika Luukkainen, toiminnanjohtaja, Espoon järjestöjen yhteisö ry 

varalla Timo Lemmetyinen, toiminnanjohtaja, Kalliolan setlementti 

Pysyvät asiantuntijajäsenet 

Mirja Satka, käytäntötutkimuksen professori, Helsingin yliopisto 

Ulla Tyyskä, kehittämispäällikkö, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto 



 

Liite 2 

Soccan työntekijöiden jäsenyydet neuvottelukunnissa, 

työryhmissä ja ohjausryhmissä 2013 

 

 

  Toimikausi 

Sosiaalityön kehittäminen ja tutkimus 
  

Kasteen Etelä-Suomen alueellisen johtoryhmän varajäsen Pirjo Marjamäki  

Vantaan köyhyysneuvottelukunnan jäsen Pirjo Marjamäki  

Metropolian ylempien AMK ohjausryhmän jäsen Pirjo Marjamäki  

Transforming welfare policies and practices. 3rd European conference 

for social work and social care research. Konferenssin tieteellisen 

ohjausryhmän puheenjohtaja  

Mirja Satka 2012–2013 

INDOSOW - eurooppalaisen sosiaalityön tutkijakoulun johtoryhmä Mirja Satka 2012–2014 

Eurooppalaisen sosiaalityön tutkimuksen seuran valmistelutyöryhmä  Mirja Satka 2012–2013 

Lapset ja perheet 
  

Helsingin kaupungin Ruuti-ryhmän jäsen (lasten ja nuorten 

osallisuuden ja kuulluksi tulemisen edistäminen) 

Kati Palsanen 2012– 

Toimiva Lastensuojelu -selvitysryhmä (lastensuojelun 

laatusuositusten valmistelu) 

Laura Yliruka 2013 

Lastensuojelun käsikirjan asiakassuunnitelma -osion kehittämisryhmä 

(THL)  

Lastensuojelutarpeen selvityksen kehittämisryhmä (THL , 

Tietorakenteet ja luokitukset  -yksikkö) 

Hanna Tulensalo 2012–2013 

Pesäpuu ry:n hallitus Mirja Satka 2012–2013 

Helsingin hallinto-oikeuden asiantuntijajäsen Aino Kääriäinen 2008–2017 

Emma & Elias avustusohjelman neuvottelukunta (RAY) Aino Kääriäinen 2012–2017 

Nuoret ja aikuiset 
  

Helsingin kaupungin nuorisolautakunta Maria Ohisalo 2013–2016 

Maahanmuuttajatyö 
  

Itä-Suomen Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) Sari Hammar 2011–2015 

Pointti – Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa  -hankkeen 

ohjausryhmä 

Sari Hammar 2008– 

Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen 

seura ETMU ry, hallituksen jäsenyys 

Sari Hammar 2003– 



 

KULO-hankkeen ohjausryhmän jäsen  Sari Hammar 2012–2013 

Somalis in Helsinki -hankkeen asiantuntijajäsen Sari Hammar 2012–2013 

Suomen Pakolaisavun Kotilo -hankkeen ohjausryhmä  Saija Turunen 2012–2013 

Peliriippuvuus 
  

Peliklinikan ohjausryhmä Pirjo Marjamäki  

Peluurin ohjausryhmä Tapio Jaakkola  

Pelitaito-hankkeen ohjausryhmä (EHYT ry) Tapio Jaakkola 2011–2014 

Tiltti-hankkeen ohjausryhmä  (Sininauhaliitto ry) Tapio Jaakkola 2010–2014 

Yksittäisten rahapelien haitallisuuden arviointia kehittävä työryhmä 

(YRA) 

Tapio Jaakkola 2013–2014 

Savuton pääkaupunkiseutu -hanke 
  

Savuton Suomi 2040 -ohjausryhmä Corinne Björkenheim 2011-2013 

Savuton Helsinki -ohjausryhmä Corinne Björkenheim 2011-2013 

Savuton Espoo -ohjausryhmä Corinne Björkenheim 2012-2013 

Smoke free -ohjausryhmä Corinne Björkenheim 2011-2013 

Savuton Kunta -työryhmä Corinne Björkenheim 2012-2013 

Savuton Ammatillinen oppilaitos -verkosto Corinne Björkenheim 2013 

 



Kooste Soccan verkostoista ja tapahtumista 2013
Luvut vielä täydentyvät

Avoimet verkostot tapaamiset

osallistujat 

yhteensä
Sosiaalityön kehittämisen foorumi 5 140
Sosiaaliohjauksen kehittämisen foorumi 2 70
Cafe Socca 3 75

Avoimet verkostot yhteensä 10 285

Muut verkostot
VKK-Metron tutkimuspäiväkoti + neuvolaverkosto 26 1 400
Kehrän lasten suojelun verkosto 33 615
Praksis-toiminta 150
Aikuissosiaalityön verkosto 9 80
Yhteistutkiminen sosiaalityön menetelmäksi pilottitapaamiset 3 100
Kotouttamistyön verkostotapaamiset 7 40
Nuorten kehittäjien tapaamiset 7 70
Yhteensä 71 2 345

Yksittäiset tapahtumat
Pääkaupunkiseudun aikuissosiaalityön päivä 1 200
Hgin lastensuojelujohdon ja yhteistutkijuuspilottien työpaja 1 40
Yhteistutkijuuspilottien ja ministeri Huovisen tapaaminen 1 25
Pääkaupunkiseudun käytäntötutkimuksen päivä 1 58
Peliklinikan 3-vuotisjuhla 1 60
Heikki Waris -instituutin Sammon taonta 1 100

Yksittäiset tapahtumat yhteensä 6 483

KAIKKI YHTEENSÄ 90 3 490
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Soccan julkaisuluettelo 2013 
 

Työpapereita 

 

Lapsen voimavarat hyvinvoinnin edistäjinä - Alle kouluikäisten lasten hyvinvoinnin tukeminen vanhempien, 

päivähoidon ja neuvolan yhteistyöllä  

Saara Salmi ja Lasse Lipponen  

Soccan työpapereita 2013:1 

 

Sosiaalitoimisto 2.0 Kuinka teemme sosiaalitoimistosta voimauttavan paikan? 

Iikka Lovio ja Heidi Muurinen 

Soccan työpapereita 2013:2 

 

Oppaat 

 

Hyve hallussa – Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4- 

vuotistarkastuksen yhteydessä 

Kirsi Tarkka, Aulikki Komi, Saila Nevanen ja Terhi Tuominiemi-Lilja (toim.) 

Esitteet 

Hyve-esite vanhemmille, liittyy lapsen lapsen laajaan 4-vuotistarkastukseen 

Verkkosivut 

 

Yhdessä aikuissosiaalityötä, pääkaupunkiseudulla tehtävää dialogista aikuissosiaalityötä ja opetusta 
esittelevä sivusto www.aikuissosiaalityo.fi 

 

Kehrä II -hankkeen verkkoraportti, jossa esitellään monitoimijaista yhteistyötä lastensuojelun ja 
peruspalveluiden välillä   www.socca.fi/kehra 

 

Artikkelit 

 

Arviointimallia kehittämässä Helsingin läntisellä sosiaaliasemalla teoksessa Minna Kivipelto, Sanna 
Blomgren, Pekka Karjalainen ja Paula Saikkonen (toim.): Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä  
arviointimalleista mittareihin- Tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti 
Laura Yliruka, Heikki Waris -instituutti, Socca & Kaija Mannerström, Helsingin 
kaupunki & Päivi Jouttimäki, Helsingin kaupunki 
 
How can we enhance productivity in social work?  Dynamically reflective structures, dialogic leadership and 
the development of transformative expertise. Laura Yliruka & Synnöve Karvinen-Niinikoski, Journal of Social 
Work Practice. Volume 27, Issue 2, June 2013, sivut 191-206. 
 

http://www.aikuissosiaalityo.fi/
http://www.socca.fi/kehra


 

Julkaistavaksi hyväksytyt artikkelit 

 

W(h)ither the academy? An exploration of the role of university social work in shaping the future of social 
work in Europe Martin Webber*, Ian Shaw, Simon Cauvain, Mark Hardy 
Department of Social Policy and Social Work, University of York 
Aino Kääriäinen, Mirja Satka ja Laura Yliruka. Hyväksytty julkaistavaksi European Journal of Social Work -
lehdessä. 
 
A lattice of participation: reflecting on models for children's and young people’s collective engagement in 

transforming social welfare policies and practices Cath Larkins, Johanna Kiili & Kati Palsanen. Julkaistaan 

European Journal of Social Work -lehdessä vuonna 2014. 

Katsaus suomalaiseen lastensuojelun koulutukseen, kehittämistyöhön ja tutkimukseen Helsingin 

metropolialueen näkökulmasta. Yliruka Laura ja Muukkonen Tiina.  Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksynyt 

julkaistavaksi. 

Finnish Arts Education Policy – Does Arts Education  Develop School Readiness? Nevanen, S. Juvonen, A. & 

Ruismäki, H.:  Hyväksytty julkaistavaksi Arts Education Policy Review -lehdessä vuoden 2014 alussa. 

 Kindergarten and School as Learning Environment for Art. Nevanen, S. Juvonen, A. & Ruismäki, H. 

Hyväksytty julkaistavaksi International Journal of Education through Art -lehdessä tammikuussa 2014. 

 

Muualla julkaistua 

 

Peliklinikka Toimintakatsaus 2012 ja Peluuri puolivuosiraportti 2012 
Tapio Jaakkola, Antti Murto ja Mari Pajula 
 
Kulttuurilla osalliseksi (KULO 2012–2015) -hanke, väliraportti 
Saija Turunen, Katri Mäkeläinen ja Farzaneh Hatami Landi 
 
Kauniaisten kotouttamisohjelma 

Saija Turunen 
 

Savuton pääkaupunkiseutu -hankkeen julkaisut 

 

Opas: Nuorten käsityksiä ja kokemuksia nuuskasta ja nuuskan käytöstä - Nuuska nuorten maailmassa 

Sanna-Mari Salomäki ja Johanna Tuisku 

 

Esite: Mitä minun vanhempana tulisi tietää? Nuoret ja nuuska  

 

Yhteistyössä Savuton Kunta -hankkeen kanssa: 

Savuton Oppilaitos -toimenpideohjelma, Savuton Työpaikka -toimenpideohjelma, En rökfri arbetsplats 

åtgärdsprogram ja En rökfri läroanstalt åtgärdsprogram 

 

Yhteistyössä Suomen Syöpäyhdistys ry:n, Valo ry:n ja suun terveyden edistämisen työryhmän kanssa: 

Oletko miettinyt miltä nuuskaajan suu näyttää ja maistuu? -esite 
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Kansainvälinen toiminta 2013 

 

Konferenssit 
Kansainvälinen muuttoliikekonferenssi Metropolis 2013 Tampereella. Sari Hammar järjesti työpajasarjan 

yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön edustajien kanssa. 

3rd ENSACT Joint European Conference Sosial Action in Europe, huhtikuu 2013 Istanbul. Tiina Muukkonen, 

Heidi Muurinen, Kati Palsanen ja Hanna Tulensalo pitivät esitykset konferenssissa. 

9th Nordic Conference "The Changing Landscape of Gambling", toukokuu 2013, Hamar, Norja. Osallistujat: 

Tapio Jaakkola, Mari Pajula, Jenni Kämppi, Sanni Nuutinen, Timo Alihanka ja Petri Behm. 

ISPCAN EUROPE International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect, syyskuu 2013 Dublin. 

Tiina Muukkonen ja Hanna Tulensalo pitivät esitykset konferenssissa. 

The 3rd European Conference for Social Work Research, maaliskuu 2013 Jyväskylä.  

Esitykset: Kati Palsanen: Young developers - a new method to increase participation ja Mirja 
Satka, Aino Kääriäinen, Laura Yliruka: A Finnish Model of Social Interaction between academy 
and agency in social work education.  

Osallistujina: Tiina Muukkonen Heidi Muurinen, Tiina Mustonen ja Hanna Tulensalo. 
Helsingin yliopiston sosiaalityön käytäntötutkimuksen professori Mirja Satka toimi 
konferenssin tieteellisen toimikunnan puheenjohtajana. 

8th Global Conference on Health Promotion, kesäkuu 2013 Helsinki. Savuton pääkaupunkiseutu -hankkeen 

projektipäällikkö Corinne Björkenheim ja erikoistutkija Saija Turunen esittelivät hanketta 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön ja oikeusministeriön delegaatio, lokakuu 2013 Moskova, Laura Yliruka piti 

esitelmän otsikolla ”Katsaus suomalaiseen lastensuojelun koulutukseen, kehittämistyöhön ja tutkimukseen 

Helsingin metropolialueen näkökulmasta”  

 

International Conference on Pathological Gambling and Behavioral Addictions, marraskuu 2013. Varsova. 

Tapio Jaakkola esitteli suomalaisia kokemuksia ja hankkeita rahapelihaittojen ehkäisyssä ”Meeting the 

Needs – the Finnish experience in developing services on gambling problems”. 

 

Vierailut 
 

Professori Gillian Ruch vieraili sosiaalityön kehittämisen foorumissa luennoimassa ihmissuhdeperusteisesta 

sosiaalityöstä maaliskuussa 2013. 

Nynke Bosscher Netherlands Youth Institute, International Department and Knowledge Centre’stä vieraili 

Soccan Heikki Waris -instituutissa huhtikuussa2013.  



Mirjan Satkan matka New Yorkiin… 

Laura Yliruka osallistui systeemisen sosiaalityön kansainvälisen verkoston kokoukseen Sveitsissä, Luzernissa 

huhtikuussa 2013 

Michigan State University ryhmä vieraili Soccassa ja Peliklinikalla toukokuussa 2013 

Lotta Berg Eklund Tukholman yliopistosta vieraili sosiaalityön kehittämisen foorumissa lokakuussa 

kertomassa ruotsalaisesta lastensuojelutarpeen arvioinnin BBIC-mallista.   

Tutustumis- ja vierailumatka Pietariin elokuussa 2013. Sari Hammar edusti Soccaa vierailulla, jonka 

tarkoituksena oli luoda ja vahvistaa tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä venäläisten sosiaalisektorin 

toimijoiden kanssa. 

Laura Yliruka osallistui sosiaali- ja terveysministeriön ja oikeusministeriön delegaatioon lokakuussa 2013 

Moskovaan ja piti esitelmän kansainvälisessä asiantuntijaseminaarissa otsikolla ”Katsaus suomalaiseen 

lastensuojelun koulutukseen, kehittämistyöhön ja tutkimukseen Helsingin metropolialueen näkökulmasta”  

Nordplus-verkosto vieraili Heikki Waris -instituutissa ja Matilda Wrede -instituutissa lokakuussa 2013 ja 

Laura Yliruka luennoi verkostolle Kuvastin-menetelmästä. Kuvastinta pilotoidaan Pohjoismaisessa 

verkostossa.  

Apulaisprofessori Lise Jönssen ja lehtori Martin Brunsgaard Bachelor of Social Education –

koulutusohjelmasta University College South Denmark tutustuivat VKK-Metron toimintaan marraskuussa 

2013  


