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Socca pähkinänkuoressa 

Socca on pääkaupunkiseudun kuntien ja korkeakoulujen yhteinen sosiaalialan kehittämisen ja tut-

kimuksen verkosto-organisaatio. Kokoamme kehittämiseen ammattilaiset, asiakkaat, tutkijat, opetta-

jat ja opiskelijat. 

 

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

dyttävää tutkimusta. Lisäksi välitämme pääkaupunkiseudulla tehtävän kehittämistyön tuloksia. Ke-

hittäminen, tutkiminen ja opetus muodostavat kiinteän kokonaisuuden, jonka avulla vahvistamme 

sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta. Tiivis yliopisto- ja korkeakouluyhteistyö varmis-

taa korkealaatuisen kehittämisen ja tulosten siirtymisen osaksi opetusta.  

 

Kehitämme laajasti koko sosiaalialan kenttää vauvasta vaariin eli lasten ja perheiden, aikuisten ja 

vanhusten palveluja sekä erikoisryhmänä rahapeliriippuvaisille ja heidän läheisilleen tarkoitettuja 

palveluja.  

 

Toimintamme pohjautuu sosiaalialan osaamiskeskuksia koskevaan lakiin ja asetukseen sekä pää-

kaupunkiseudulla solmittuun yhteistyösopimukseen. Sopimuskumppaneitamme ovat pääkaupun-

kiseudun kunnat, Helsingin yliopisto sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS. Muita 

kumppaneitamme ovat muun muassa muut alueen ammattikorkeakoulut ja järjestöt sekä valtakun-

nallinen sosiaalialan osaamiskeskusten verkosto. Toimintaamme ohjaa sopimuskumppaneidemme 

edustajista koostuva neuvottelukunta.  

 

Osana Soccaa toimivat Heikki Waris -instituutti ja Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehit-

tämisyksikkö VKK-Metro. Hallinnollisesti olemme osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 

HUS:ia vuoden 2014 alusta lukien.  

 

 

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 

 

 

Tunnuslukuja vuodelta 2014 

 Vakituisia työntekijöitä vuoden lopussa 6, määräaikaisia projektityöntekijöitä 6 ja lisäksi 
3 Helsingin yliopiston työntekijää Heikki Waris -instituutissa 

 Kokonaisbudjetti noin 900 000 euroa 

 Järjestimme yhteensä noin 100 tapahtumaa ja niihin osallistui noin 4 400 henkilöä 
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Esipuhe 

Vuosi 2014 jää muistiimme vuotena, jolloin julkisuudessa tärkein alaamme koskeva uudistus näytti 

olevan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskeva rakenneuudistus. Tämän uutisointi koski 

lähinnä terveyspalveluja. Samaan aikaan kuitenkin valmisteltiin aika hiljaisestikin suuria, pitkälle 

tulevaisuuteen suuntaavia sosiaalialan palveluja, toimintatapoja ja henkilöstöä koskettavia muutok-

sia. Monia lainsäädäntöuudistuksia oli vireillä, pyrimme vaikuttamaan niihin ja samalla kannoimme 

huolta myös oman sosiaalialan osaamiskeskustoimintamme jatkuvuudesta. Soccassa uutta energiaa 

sosiaalialan kehittämiselle ja tutkimukselle toi siirtymisemme vuoden 2014 alussa osaksi Helsingin 

ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:ia. Siirto yllättäen tarjosikin tulevaisuuden näköaloja, joita 

emme olleet osanneet ennakoida.   

 

Muualla Suomessa seurattiin mielenkiinnolla, haukkaako erikoissairaanhoito koko sosiaalialan 

osaamiskeskustoiminnan ja näin ei ainakaan toistaiseksi ole tapahtunut. Rooliamme sosiaalialan asi-

antuntijoina ei ole uhattu, vaan päinvastoin se tuntuu vain vahvistuneen. Saimme käytännön asiat 

rullaamaan sujuvasti heti vuoden alusta ja voimme tyytyväisenä todeta, että työt eivät hallinnollisen 

siirtymisen ja muuton johdosta juurikaan kärsineet.  

 

Henkilöstömme väheni siirtyminen yhteydessä noin puoleen samoin kuin budjettimme. Tutkijasosi-

aalityöntekijät eivät enää ole osa työyhteisöämme, vaan yhteistyökumppaneitamme Helsingin kau-

pungilla.  Ulkopuolisen rahoituksen osuus tuloistamme oli vuoden alussa minimissään ja oman 

haasteensa vuoteen toi myös 17 prosentin leikkaus valtionavustukseemme. Aloitimmekin vuoden 

selvästi aikaisempaa pienemmillä resursseilla ja joukkomme oli tiivistynyt ensisijaisesti valtionavus-

tuksella ja kuntien pysyvällä rahoituksella palkattuun ydinjoukkoon. 

 

Soccan toiminnan ohjaus terävöityi, kun aikaisemman johtokunnan eli nykyisen neuvottelukunnan 

kokoonpanoa pienennettiin. Puheenjohtajana toimii perhe- ja sosiaalijohtaja Marja-Leena Remes Es-

poosta ja jäseninä on yksi edustaja kustakin kunnasta ja yliopistolta, vuorotteleva varhaiskasvatuk-

sen edustaja sekä edustaja HUS:n perusterveydenhuollon yksiköstä.  

 

Kaikkea toimintaamme ohjaavat pääkaupunkiseudun kuntien tarpeet. Kehittämis- ja tutkimustyötä 

tehdään kuntien sosiaali- ja terveysjohdon ja varhaiskasvatuksen johdon ohjaamana yhdessä am-

mattilaisten ja yhä useammin myös asiakkaiden kanssa yhdessä. Perustoimintamme on organisoitu-

nut sosiaalialan ammattilaisten verkostoiksi, joiden omaa, kuntien omissa toimipisteissä tekemää 

kehittämistyötä tuemme ja vahvistamme. 

 

Avainsanoja kehittämistyössämme ovat olleet ja ovat edelleen seuraavanakin vuonna ylisukupolvi-

sen syrjäytymisen katkaiseminen, ikäihmisten kotona asumisen tukeminen, leikki ja leikilliset oppi-

misympäristöt sekä rahapeliongelmaisten ja heidän läheistensä auttaminen. Näitä laajoja ja vaativia 

asioita olemme edistäneet pieninä askelina suuren sosiaalialan ammattilaisjoukon kanssa koko pää-

kaupunkiseudulla. 

 

Pirjo Marjamäki, johtaja
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YYhhtteeiissttyyöö  tteerrvveeyyddeennhhuuoolllloonn  kkaannssssaa  hhyyvväällllää  aalluullllaa  

Perusterveydenhuollon yksikköä johtava ylilääkäri Tapani Hämäläinen on tämän vuoden alusta läh-

tien ollut Soccan neuvottelukunnan jäsen, mikä on turvannut hyvän tiedonkulun ja avannut uusia 

yhteistyön mahdollisuuksia. Soccan johtaja on puolestaan ollut mukana perusterveydenhuollon yk-

sikön kuntavierailuilla ja nimetty mukaan pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveysjohdon hoitoketju-

foorumin työhön. Olemme yhdessä järjestäneet kaksi keskustelutilaisuutta hyvinvoinnin edistämis-

työstä sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvoinnista vastaavan tulosryhmän kanssa ja jatkoa suunni-

tellaan. Mahdollisuuksia yhteistyöhön vanhustyön kehittämisverkostossa GeroMetrossa sekä sosiaa-

lityön yliopistollisessa opetuksessa on viritelty.  

 

Uusia yhteistyökumppaneita olemme saaneet sairaaloiden sosiaalityöntekijöistä. Heitä työskentelee 

HUS:ssa noin 160 eri erikoisaloilla. Socca ei aikaisemmin ole tehnyt yhteistyötä terveyssosiaalityön 

kanssa, mutta olemme jo kuluneen vuoden aikana saaneet kiinnostavia yhteistyöaloitteita ja kuulleet 

sosiaalityöntekijöiden kehittämis- ja tutkimustarpeita lasten- ja nuorten psykiatriassa sekä geriatrias-

sa. Cafe Soccassa marraskuussa keskusteltiin asiakkaiden kokemuksista sosiaali- ja terveydenhuol-

lon yhteistyöstä ja johtopäätökseksi kiteytyi, että sosiaalityön asiakkaat kaipaavat kokonaisvaltai-

sempaa terveydenhoitoa. 

 

Keväällä saimme paljon myönteistä palautetta siitä, että HUS:n tutkimusstrategiaan vuosille 2014–17 

kirjattiin mahdollisuus myös Soccalle hakea valtion terveystutkimuksen rahoitusta. Asian nosti esiin 

HUS:n hallitus, joka korosti sosiaalisten tekijöiden suurta merkitystä ihmisten terveydessä ja hyvin-

voinnissa. Tätä uutta mahdollisuutta toimme laajasti esiin eri yhteyksissä, ja se kirvoittikin erilaisiin 

aloitteisiin.  

 

Konkreettisin oli Soccan ja Helsingin yliopiston sosiaalityön oppiaineen kanssa tekemämme tutki-

musrahoitushakemus, joka käsitteli nuorten syrjäytymistä. Suunnitellun hankkeen tavoitteena oli 

selvittää, missä määrin nuorten aikuisten terveydenhuollossa ja sosiaalisissa olosuhteissa on puuttei-

ta ja paikantaa nuoria aikuisia syrjäyttävää kehää. Samalla etsittäisiin sosiaalihuollon ja peruster-

veydenhuollon yhteistä toimintatapaa, jolla palvelut vastaisivat paremmin nuorten aikuisten tarpei-

siin ja motivoisivat nuoria muutokseen. Valitettavasti emme vielä tänä vuonna saaneet rahoitusta, 

mutta tarkoitus on koota laajempi tutkimusyhteistyöverkosto ensi vuoden hakuun.  

VVaallttiioonnaavvuussttuukksseenn  lleeiikkkkaauukksseett  vvaarrjjoossttiivvaatt  kkookkoo  vvuuoottttaa  

Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan rahoitusta vuodelle 2015 uhattiin leikata hallituksen budjetti-

esityksessä peräti 33 prosentilla mutta eduskunnan päätöksellä joulukuussa leikkaus pieneni 20 pro-

senttiin. Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat ovat tehneet lukuisia kannanottoja kansanedustajille, 

ministeriön johdolle, kirjoittaneet paikallislehtiin, tehneet tiedotteita, tavanneet ministereitä ja kan-

sanedustajia sekä raportoineet sosiaali- ja terveysministeriölle leikkauksen vaikutuksista. Valtiova-

rainvaliokunnan kunta ja terveysjaoston puheenjohtaja Sari Sarkomaa tutustui toimintaamme syys-

kuussa luettuaan valtionavustustamme koskeneen tiedotteen.  
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Hallituksen budjettiesitykseen liittyen Socca oli lokakuussa kuultavana sekä eduskunnan sosiaali- ja 

terveysvaliokunnassa että valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostossa. Lausunnossa koros-

timme sosiaalialan kehittämisen ja tutkimisen tasa-arvoisuutta terveydenhuollon rinnalla ja toimme 

esiin huolen, että sosiaalialan osaamiskeskustoiminta ei pysty leikkausten jälkeen enää suoriutu-

maan lakisääteisistä perustehtävistään. Sosiaali- ja terveysvaliokunta oli samalla kannalla omassa 

mietinnössään ja valtiovarainvaliokunta päätyikin myöntämään sosiaalialan osaamiskeskustoimin-

nalle 400 000 lisäavustuksen vuodelle 2015. Samoin valtiovarainvaliokunta myönsi myös yliopistoil-

le 1,3 miljoonaa euroa sosiaalityöntekijöiden koulutukseen. Myös valtion terveystutkimukselle 

myönnettiin lisärahoitusta, mutta valitettavasti sosiaalityön tutkimusta ei tässä yhteydessä huomioi-

tu.  

 

Näkyvin ulostulo, joka sai myös paljon hyvää palautta, oli osaamiskeskusverkoston syyskuussa yh-

dessä kansanedustaja Anneli Kiljusen kanssa järjestämä sosiaalihuollon tulevaisuutta koskeva semi-

naari ”Quo Vadis”, jonka puheenvuoroissa korostui vahva tarve turvata sosiaalialan kehittämis- ja 

tutkimuksen resurssit. Ainoastaan tutkimukseen perustuva kehittäminen varmistaa toimivien ja 

kustannustehokkaiden sosiaalialan palvelujen luomisen. 

 

Samalla kun olemme kantaneet huolta oman toimintamme tulevaisuudesta, olemme herätelleet kes-

kustelua siitä, mitä ylipäänsä on tapahtumassa sosiaalihuollolle ja onko sote-uudistuskin pelkästään 

te-uudistus. Tällä poikkeuksellisen aktiivisella viestinnällä näyttäisi olleen myös merkitystä ja monet 

tahot ovatkin rohkaistuneet ottamaan kantaa sosiaalihuollon puolesta. 

SSoossiiaaaalliiaallaann  llaaiinnssääääddäännttöö  uuuuddiissttuummaassssaa  

jjäättttiillääiisshhaarrppppaauukkssiinn  

Isot lainsäädäntöuudistukset ovat pitäneet sosiaalialan osaamiskeskukset valppaina. Olemme tiiviis-

ti seuranneet valmisteluja, osallistuneet työryhmien työhön ja antaneet lausuntoja eri vaiheissa. 

Omasta näkökulmastamme tärkein kysymys on ollut sosiaalihuollon kehittämisen ja tutkimuksen 

rahoituksen ja rakenteiden saaminen samalle viivalle terveydenhuollon kanssa. Myönteistä onkin, 

että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain luonnoksessa kehittämistoiminta nähdään sosiaali- 

ja terveydenhuollon yhteisenä toimintana, jota sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat ovat myös lau-

sunnoissamme kiittäneet. Sote-alueen kehittämistoimintaa koskeva pykälä 32 on muotoiltu seuraa-

vasti: 

 

 ”Sosiaali- ja terveysalue vastaa alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä ja osaamisen vahvista-

misesta sekä alue- ja organisaatiorajat ylittävästä kehittämisyhteistyöstä. Lisäksi sosiaali- ja terveysalue päät-

tää yhtenäisestä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakenteesta alueellaan sekä tuottamisvastuussa olevis-

sa kunnissa ja kuntayhtymissä”. 

 

Sen sijaan sosiaalihuollon tutkimusta tai koulutusta ei lupauksista huolimatta ole lakiluonnoksessa 

enempää huomioitu kun todettu ”asiaa selvitettävän”.    
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Pitkän hiljaisuuden jälkeen myös sosiaalihuoltolaki eteni. Hallitus antoi lokakuussa esityksen edus-

kunnalle uudeksi sosiaalihuoltolaiksi, ja laki tuli hyväksytyksi eduskunnassa juuri ennen vuoden-

vaihdetta. Sisältö oli muuttunut huomattavasti verrattuna aikaisemmin lausunnolla olleeseen versi-

oon ja painottui nyt lastensuojelun muutoksiin. Sosiaalihuollon asiakkaan palveluprosessia täsmen-

nettiin monella tavalla ja korostettiin muun muassa asiakkaan kuulemista prosessin eri vaiheissa. 

Laki tuo toteutuessaan useita muutoksia kunnallisiin sosiaalipalveluihin ja haastaa uusien toimin-

tamallien kokeilemiseen ja kehittämiseen. 

 

Sosiaalihuoltolain rinnalla sosiaali- ja terveysministeriö valmisteli sosiaalihuollon asiakasasiakirjala-

kia sekä lakia sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisistä asiakirjoista. Socca oli työryhmän kuultavana 

ja osaamiskeskusjohtajat antoivat lakiluonnoksesta lausunnon. Myös sosiaalihuollon ammattihenki-

lölakia valmisteltiin koko vuosi ja hallituksen esitys annettiin vuoden vaihteessa eduskunnalle. Yli-

opiston sosiaalityön verkosto Sosnet puolestaan seurasi tiiviisti tämän lain valmistelua. Seurasimme 

myös varhaiskasvatuslain valmistelua ja annoimme siitä lausunnon. Kaikki tämä merkitsee suurem-

pia uudistuksia sosiaalihuoltoon kuin mitä vuosikymmeniin on tapahtunut, ja se heijastuu vahvasti 

myös Soccan tulevien vuosien toimintasuunnitelmiin. 

SSoossiiaaaalliihhuuoolllloonn  ttiieeddoonnhhaalllliinnnnaann  tteeeemmaa  vvaahhvvaassttii  eessiillllää    

Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat tiiviisti seuranneet ja olleet mukana valmistelemassa niin tie-

donhallintaa koskevaa lainsäädäntöä kuin valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon tietostrate-

giaa Tieto hyötykäyttöön 2020. Olemme mukana myös THL:n tietohallinnon operatiivisen yksikön 

Operin erilaisissa tietosisältöjä ja kokonaisarkkitehtuuria valmistelevissa työryhmissä.  

 

Yhdessä THL:n kanssa järjestimme maaliskuussa koulutuksen ensisijaisesti osaamiskeskusten omal-

le henkilöstölle, mutta yllätykseksemme tilaisuutta seurattiin peräti 1500 nettiyhteyden kautta ym-

päri maata. Tämä kertoo siitä, että myös kunnissa on havahduttu huomaamaan yhtenäisen kirjaa-

minen ja asiakastietojen tallentamisen kansalliseen arkistoon Kansaan olevan jo ovella.  

 

Pääkaupunkiseudulla mahdollisuuden hyödyntää valtakunnallista työtä tarjoaa sosiaali- ja tervey-

denhuollon uuden asiakastietojärjestelmän Apotin valmistelu.  Socca onkin monella tavalla ollut 

mukana tässä hyvin laajassa valmistelutyössä. . Sekä Soccan että perusterveydenhuollon yksikön 

edustajat ovat mukana toiminnan ja muutoksen ohjausryhmässä yhdessä kuntaedustajien kanssa. 

Ryhmän vastuulla on saada uudistustyö alulle yhtenäisesti kaikissa mukana olevissa kunnissa. Työ 

tähtää sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhtenäisiin asiakasprosessei-

hin, parempaan tiedolla johtamiseen, sähköisen asioinnin lisäämiseen ja paljon palveluja käyttävien 

palveluprosessien parantamiseen. Soccan johtaja on osallistunut myös järjestelmäntoimittajien kans-

sa käytäviin neuvotteluihin HUS kuntayhtymän edustajana. 

 

Socca valmisteli yhdessä Apotin kanssa hankehakemuksen THL:lle, jossa tavoitteena oli arvioida ja 

testata sosiaalihuollon tietomäärityksiä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä asiakirjoissa (esimer-

kiksi palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma).  Hanke olisi ollut osa päihdehuollon asiak-

kaan hoito- ja kuntoutusprosessin yhtenäistämistä. 
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AAkkttiiiivviissttaa  aassiiaannttuunnttiijjaattooiimmiinnttaaaa  

Liitteistä 2 ja 3 näkee miten laajasti niin osaamiskeskusjohtajat kuin Soccan oma henkilöstökin on 

mukana erilaisissa valtakunnallisissa työryhmissä. Soccan vastuulla on tämän vuoden loppuun asti 

ollut muun muassa valtakunnallisen varhaiskasvatuksen kehittämisverkoston koordinointi. Eniten 

Soccan asiantuntemusta on pyydetty lastensuojelua koskevaan valtakunnalliseen työhön niin THL:n 

kuin STM:n ajankohtaisissa työryhmissä.  

 

Asiantuntijuutemme oli kysyttyä myös erilaisten maksullisten koulutusten järjestämisessä, joista on 

kooste liitteessä 4. Samoin olemme tehneet ison työn organisoidessamme yhdessä pääkaupunkiseu-

dun aikuissosiaalityön verkoston kanssa tammikuussa 2015 järjestettäviä valtakunnallisia aikuis-

sosiaalityön päiviä. 

AAmmmmaattttiikkoorrkkeeaakkoouulluuyyhhtteeiissttyyöö  ttääyyddeennttyyii  yyhhtteeiissttyyööllllää  

ggeerroonnoommii  kkoouulluuttuukksseenn  kkaannssssaa    

Yhteistyömme pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen kanssa hakee vielä muotoaan käsittä-

mään koko Soccan laajan toimintakentän, vaikka esimerkiksi yhteistyö varhaiskasvatuksen kehittä-

misyksikön VKK-Metron ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa onkin jo vakiintunutta. Uute-

na avauksena vuoden 2014 aikana olemme viritelleet yhteistyötä vanhustyön kehittämisverkoston 

GeroMetron ja Metropolia Ammattikorkeakoulun geronomi koulutuksen välille. Ammattikorkea-

koulujen edustajat ovat myös ilahduttavan aktiivisesti osallistuneet pääkaupunkiseudun aikuissosi-

aalityön verkoston toimintaan ja valtakunnallisten aikuissosiaalityön päivien 2015 järjestämiseen. 
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Kehittämistä pysyvissä verkostoissa 

Toimintamme on vakiintunut asiakasryhmäkohtaisten kehittämisverkostojen varaan. Verkostoja ohjaavat 

kuntien sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen johto ja Socca tuo kehittämistyöhön oman asiantuntemuksensa 

ja kehittämisosaamisensa sekä rakentaa siltaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetukseen ja tutki-

mukseen. Kukin verkosto toimii melko itsenäisesti oman ohjausryhmänsä alaisuudessa kiinnittyneenä kukin 

oman ammattiryhmänsä käytäntöön. Toimintamalli sopii pääkaupunkiseudun kuntiin, koska ne ovat riittävän 

samankaltaiset hyötyäkseen yhteisestä kehittämisestä. Tavoitteena on vertaisoppiminen ja pyrkimys pysy-

vään ja systemaattiseen kehittämis- koulutus ja tutkimustoimintaan vaihtuvien hankkeiden sijasta.  

VVaarrhhaaiisskkaassvvaattuukksseenn  VVKKKK--MMeettrroossssaa  tteeeemmaannaa  lleeiikkkkii  jjaa  

lleeiikkiilllliisseett  ooppppiimmiissyymmppäärriissttöött  

Varhaiskasvatuksen kehittämis- ja koulutusrakenne VKK-Metro on jo hyvin vakiintunutta toimin-

taa. Kehittäjäpäiväkotien varaan rakentuva kehittämisen tapa tunnetaan ja sitä arvostetaan, yhteiset 

toimintatavat on kuntien kesken hiottu ja nyt voimme täysipainoisesti keskittyä varsinaiseen koulu-

tus- ja kehittämistyöhön. Tämän kehittämiskauden rahoitus tulee kokonaisuudessaan pääkaupunki-

seudun kunnilta aiemman Kaste-rahoituksen sijasta. Rahoituksen järjestyminen kuntien tiukasta ta-

loudellisesta tilanteesta huolimatta kertoo siitä, että VKK-Metron aiempi kehittämistyö on koettu ai-

dosti hyödylliseksi. 

 

Uusi kaksivuotinen jakso käynnistyi tänä vuonna päiväkodin henkilöstön, lasten ja vanhempien nä-

kökulmasta poikkeuksellisen kiinnostavalla teemalla Leikki ja leikilliset oppimisympäristöt. Keväällä 

järjestimme 50 päivähoitoyksikölle leikkiä eri näkökulmista käsittelevän koulutusjakson. Tämän jäl-

keen yksiköt saivat hakea leikkikauden varsinaisiksi kehittäjäyksiköiksi. Kiinnostus olikin suurta: 38 

mukaan hakeneen päiväkodin joukosta kuntien edustajat valitsivat syyskuussa kehittäjäyksiköiksi 

25 päiväkotia ja yhden leikkipuiston. Varsinainen kehittämiskausi käynnistyi syyskuun lopulla 

vauhdikkaalla aloitusseminaarilla, jota seurasivat toimipisteiden alkuhaastattelut, vertaistapaamiset 

aloittaminen ja yksiköille räätälöidyt koulutukset.    

 

Toimipisteiden valitsemia alustavia kehittämisteemoja ovat esimerkiksi yhteisleikkien, leikin pitkä-

kestoisuuden ja jatkuvuuden kehittäminen, leikkiympäristöjen parantaminen sekä aikuisten tietojen, 

taitojen ja asenteiden kehittäminen leikin ohjaamisessa. Syksyn aikana täsmentyi myös kehittämistä 

tukeva tutkimusteema eli kasvattajan rooli ja ratkaisut lapsen leikin ja leikillisten oppimisympäristö-

jen mahdollistajana. Tutkimus käynnistyy vuoden 2015 alussa.  

 

Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyö lähti myös hyvin käyntiin. Syyskaudella maisteriharjoittelija Hei-

ni-Maria Kopperi oli suureksi avuksi alkuhaastattelujen teossa ja lasten leikin dokumentoinnissa. 

Ilahduttava uusi yhteistyömuoto Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa on lehtori Anna-Riitta 

Mäkitalon toimiminen yhden kehittäjäyksikön ohjaajana. Näin tiedon ja ideoiden vaihto tapahtuu 

sujuvasti ja molemmat osapuolet hyötyvät yhteistyöstä.  
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VKK-Metron yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Lastensuojelun Keskusliitto ja Valo ry.  

 

Tapahtunutta VKK-Metrossa vuonna 2014 

 Kevään koulutusjaksolle osallistui 50 päivähoitoyksikköä ja varsinaisiksi kehittäjäyksiköiksi 

valittiin 25 

 Järjestimme 11 koulutusta ja 21 vertaistapaamista, joihin osallistui yhteensä noin 1 900 henkeä 

 

Lisätietoja 

Saila Nevanen, erikoissuunnittelija, saila.nevanen@hus.fi 

Kirsi Tarkka, kehittämisasiantuntija, kirsi.tarkka@hus.fi 

www.socca.fi/vkk-metro 

www.facebook.com/vkkmetro 

VVaannhhuussttyyöönn  kkeehhiittttäämmiiss--  jjaa  kkoouulluuttuussvveerrkkoossttoo  

GGeerrooMMeettrroo  ssttaarrttttaassii  

Varhaiskasvatuksen kehittämisverkoston VKK-Metron hyvien kokemusten pohjalta vastaava yhteis-

työrakenne luotiin kuntien aloitteesta myös vanhustyöhön. Ensimmäisen kokouksen vanhustyön 

johdon kanssa pidimme heti tammikuun alussa vielä muuttolaatikoiden keskellä.  

 

Ensimmäiseksi yhteiseksi kehittämisteemaksi vuosille 2014–2016 kunnat valitsivat Muistisairaan 

ikäihmisen kotona asumisen tukemisen. Kuntien tarkentamat kehittämistehtävät käsittelevät muun 

muassa gerontologisen sosiaalityön sisältöjen sekä palvelukeskuksen ja kotihoidon yhteistyön kehit-

tämistä ja myös kotona asuvien ikäihmisten yksinäisyyden lievittämistä. 

 

Kehittämistyöhön on lähtenyt mukaan ilahduttavan laaja joukko erilaisia toimijoita kuten palvelu-

keskuksia, kotihoidon tiimejä, järjestöjä, sosiaali- ja lähityön yksiköitä sekä sairaala- ja terveyskes-

kuspalveluiden tuottajia. Näin laajalla ja monialaisella joukolla on mahdollista luoda uutta ajattelua 

ja uudenlaisia näkökulmia vanhustyöhön. 

 

Varsinainen kehittämistyö alkoi syyskaudella 2014 alkuhaastatteluilla ja kehittämisryhmien kokoa-

misella. Kehittämistehtäviä varten on nimetty kehittäjäryhmä, jonka jäsenet tulevat niistä yksiköistä 

tai tiimeistä, joiden panosta tarvitaan kehittämistehtävän eteenpäin viemiseksi. Kehittäjäryhmät 

työstävät ja dokumentoivat kehittämisen etenemistä GeroMetron yhteisiä työvälineitä hyödyntäen. 

Kehittämistehtävän mukainen kehittäminen tapahtuu yksiköissä työntekijöiden tekemänä ja ohjaa-

jan tukemana askel kerrallaan.   

 

Syksyllä järjestimme myös ensimmäisen, kaikille kuntien vanhuspalveluiden työntekijöille suunna-

tun koulutuksen, joka käsitteli uuden ikälain edellyttämän vastuutyöntekijän roolia. Vastaavia laa-

jalle joukolle suunnattuja koulutuksia on suunnitteilla jatkossakin.  

http://www.socca.fi/vkk-metro
http://www.facebook.com/vkkmetro
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Tapahtunutta GeroMetrossa 2014 
 Loimme perustan pääkaupunkiseudun yhteiselle kehittämis- ja koulutusverkostolle 

 Perustimme 18 kehittäjäryhmää, jotka aloittivat työskentelynsä 

 Järjestimme 22 tapaamista, joissa oli yhteensä noin 350 osallistujaa 

 

 

Lisätietoja 

Tiina Autio, erikoissuunnittelija, tiina.autio@hus.fi 

Tiina Soukiala, koulutussuunnittelija, tiina.soukiala@hus.fi 

www.socca.fi/gerometro 

 

 

PPääääkkaauuppuunnkkiisseeuudduunn  PPrraakkssiiss  

Vuosi 2014 on ollut Pääkaupunkiseudun Praksiksen uudelleen organisoitumisen aikaa, kun pää-

kaupunkiseudun kunnat ottivat aktiivisemman roolin Praksis-toiminnan ohjauksessa ja vakiintunut 

tapa työskennellä Helsingin tutkijasosiaalityöntekijöiden kanssa ei enää ollut mahdollista. Vuoden 

aikana on löydetty toimintaa palvelevia ja yhteistyötä tukevia rakenteita yhteistyössä pääkaupunki-

seudun kuntien, Helsingin yliopiston ja Soccan Heikki Waris -instituutin kanssa. Toiminnan ohjaus-

rakenteet on saatu luotua sekä pääkaupunkiseudun tasolle että kuntiin. Praksiksen ohjauksessa ovat 

mukana pääkaupunkiseudun kunnat, Helsingin yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kallio-

lan setlementti sekä kokemusasiantuntija- ja opiskelijajäsen. 

 

Praksis-toiminta on nyt kiinteästi yhteydessä kuntien omiin sosiaalityön kehittämisen strategioihin 

ja olemme saaneet myönteistä palautetta siitä, että Praksis vastaa hyvin kuntien tarpeisiin. Kaikille 

kunnille yhteiseksi sateenvarjoteemaksi vuosille 2014–2016 valittiin ylisukupolvisen syrjäytyminen kat-

kaiseminen, johon pureudutaan yliopisto-opetuksen, kehittämisen ja tutkimuksen keinoin asiakas-

työn kehittämisen yhteydessä. Teemaa syventämään julkaistiin Soccan verkkosivuille myös Tutki-

mustietopankki ylisukupolvisista ilmiöistä, johon on koottu sosiaalialan kannalta relevanttia, monitie-

teistä tutkimustietoa vuosilta 2006–2014.  

 

Praksiksen uudelleenorganisoitumisessa merkittävä osa oli Helsingin yliopiston tutkintovaatimus-

ten uudistus, jossa kaikki viisi käytännönopetuksen opintojaksoa uudistettiin vastaamaan nykyisiä 

tarpeita. Uudistuksessa huomioitiin myös sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön tiivistyminen 

luomalla maisterivaiheeseen uusi monitoimijaista sosiaalityön käytäntöä käsittelevä opintojakso.   

 

Myös sosiaalityön käytännönopettajakoulutus uudistettiin niin, että uusimuotoisen koulutuksen en-

simmäinen, opiskelijan ohjausta käsittelevä moduli järjestettiin vuonna 2014 ja seuraava sosiaalityön 

kehittämistä käsittelevä moduli järjestetään vuonna 2015. Opetukseen osallistui 21 opiskelijaa, joista 

http://www.socca.fi/gerometro
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poikkeuksellisesti 5 oli HUS:sta. Myös koulutuksen hintaa alennettiin. Merkittävä laajennus oli, että 

tänä vuonna tuotimme käytännönopettajakoulutuksen myös Päijät-Hämeen alueelle kollegaorgani-

saatiomme sosiaalialan osaamiskeskus Verson tarjouskilpailun pohjalta. Näin Helsingin yliopisto sai 

harjoittelupaikkoja sosiaalityön opiskelijoille myös Päijät-Hämeestä, missä on huomattavan suuri 

vaje pätevistä sosiaalityöntekijöistä. Koulutusta tarjottiin täydennyskoulutuksena myös alueen sosi-

aalityöntekijöille. 

 

Pääkaupunkiseudun yhteistä kehittämistä tukemaan ja oppimista edistämään ryhdyttiin järjestä-

mään yhteisiä oppimisverkostotapaamisia. Vuoden 2014 tapaamisten aiheita olivat Praksis-

toiminnan ”avauspotku” syyskuussa, jossa aiheena oli ylisukupolvinen syrjäytyminen ja Pääkau-

punkiseudun käytäntötutkimuksen päivä lokakuussa, jossa kunnat tarjosivat opiskelijoille ennätyk-

selliset yli 200 käytäntötutkimusaihetta. Kevätkaudelle esiteltiin Kuvastin työkalua hyvin konkreet-

tisen esimerkkien pohjalta. Socca organisoimana kokoontui myös ryhmämuotoisen sosiaalityön foo-

rumi, jossa oli jäseniä Espoosta, Helsingistä ja Vantaalta. 

KKuunnttiieenn  oommaa  PPrraakkssiiss--ttooiimmiinnttaa  

Kuntien Praksis-toiminnassa näkyy selvästi yhä vahvistuva prosessi, jossa opiskelijoiden käytäntö-

tutkimusten ja gradujen tuottamaa tietoa on entistä määrätietoisemmin integroitu osaksi työpaikko-

jen oman kehittämisen jatkumoja. Tietoa hyödynnetään myös paikallisessa päätöksenteossa. 

 

Helsingissä Helsingin lastensuojelun Praksis-kehittäminen on kohdentunut lastensuojelutarpeen 

arviointiin ja lastensuojelun avohuoltoon. Kehittämiskohteena on ollut yhtenäinen tuen tarpeen ar-

viointimalli, joka on tarkoitus ottaa käyttöön koko lastensuojelussa.  

 

Nuorten sosiaalityössä tavoitteena on ollut vaikuttavien menetelmien kehittäminen sosiaalityöhön 

nuorten tavoittamiseen ja nuorten osallisuuden tukemiseen. Nuorten palveluiden sosiaalityönteki-

jöille on järjestetty syyskaudella viisi narratiivisen työtavan työpajaa, kokeiltu aulakahvilatoimintaa 

ja pohdittu erilaisia sosiaalisen raportoinnin tapoja. 

  

Vantaalla on kehitetty huostaanotettujen lasten vanhempien asiakassuunnitelmia, kokeiltu avoimen 

dokumentoinnin käytäntöjä sekä mallinnettu sitä, minkälaisin tavoin avointa dokumentointia voi to-

teuttaa. Lapsen osallisuutta on kehitetty luomalla lapsille materiaaleja kuten esimerkiksi esite lasten-

suojelutarpeen selvityksestä ja on aloitettu lapsikeskeisen sosiaalityön käsikirjan työstäminen. Lisäk-

si aloitimme lasten kokemusasiantuntijaryhmän suunnittelun.  

 

Lastensuojelun yhteistyötä muiden peruspalvelujen kanssa ovat olleet varhaiskasvatuksen kanssa 

järjestetyt lastensuojeluinfot ja lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyö neuvolan perhetyön 

kanssa. Lastensuojeluinfojen taustalla oli pääkaupunkiseudulla vuosina 2011–2013 toiminut Kehrä II 

-hanke, jonka kehittämistyö on ilahduttavasti jäänyt elämään ja jatkanut kehittymistä. 

  

Espoo & Kauniainen: Espoossa tavoitteena on ollut nähdä perhe kokonaisuutena lasten ja aikuisten 

palveluissa ja ehkäistä perheiden syrjäytymistä heille sopivilla tavoilla. Yhteistyössä ovat olleet mu-
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kana lastensuojelu, aikuissosiaalityö, muut lapsiperheiden palvelut ja kolmannen sektorin kumppa-

nit.  

 

Aikuissosiaalityössä olemme keskittyneet lasten huomioon ottamiseen ja tuen järjestäminen. Lasten-

suojelussa olemme kehittäneet moniammatillista yhteistyötä lasten ja perheiden tukemiseksi, esi-

merkiksi ennakollisen lastensuojeluilmoituksen prosessia. Vuoden aikana suunnittelimme myös 

moniammatillisen verkkoyhteistyön pilottia, jossa kohderyhmänä ovat raskaana olevat aikuissosiaa-

lityön asiakkaat sekä vauvaperheet. Lastensuojelun ja aikuissosiaalityön yhteisissä koulutustilai-

suuksissa aiheina olivat muun muassa lapsiperheiden asumisen ongelmat. Olemme huomioineet 

myös kokemusasiantuntijuuden: keväällä 2014 kokoontui 2014 äitien yhteistutkijuusryhmä ja lasten-

suojelussa olemme käynnistäneet nuorten kehittäjien ryhmän. 

 

 

Tapahtunutta Praksiksessa 2014 
 Praksiksen kehittämistoimintaan osallistui kunnissa (noin 260 sosiaalityöntekijää Helsingissä ja noin 

130 Vantaalla).  

 Järjestimme kolme oppimisverkostotilaisuutta, yhteensä noin 200 osallistujaa. 

 Uusimuotoisen käytännön opettajakoulutuksen aloitti 21 käytännön opettajaa.  

 Käytännön opetukseen osallistuu vuosittain 135–150 opiskelijaa Helsingin yliopistosta ja 40 Avoi-

mesta yliopistosta.  

 Opiskelijoiden käytäntötutkimuksia (K5) valmistui 57 kappaletta 

 

 

Lisätietoja 

 

Socca 

Laura Yliruka, kehittämispäällikkö, laura.yliruka(at)hus.fi 

Kirsi Nousiainen, erikoistutkija, kirsi.nousiainen(at)hus.fi 

 

Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos 

Mirja Satka, sosiaalityön käytäntötutkimuksen professori, mirja.satka(at)helsinki.fi 

Aino Kääriäinen, sosiaalityön käytäntötutkimuksen yliopistonlehtori, aino.kaariainen(at)helsinki.fi 

Ritva Poikela, sosiaalityön yliopistonlehtori, ritva.poikela(at)helsinki.fi 

 

www.socca.fi/praksis 

blogs.helsinki.fi/heikkiwaris/ 

www.facebook.com/heikkiwarisinstituutti 

  

http://www.socca.fi/praksis
http://blogs.helsinki.fi/heikkiwaris/
http://www.facebook.com/heikkiwarisinstituutti
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Peliklinikka 

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

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

gelmaa työssään kohtaaville.  

 

Vuosi 2014 painottui normaalin asiakastyön ohella ensimmäisen kehittämiskauden oppien ja oival-

lusten dokumentointiin ja uuden kehittämiskauden valmisteluun vuosille 2015–2016.  Uusi kump-

panuussopimus ja suunnitelma valmistuivat joulukuussa, uudelle kaudelle lähtevät mukaan kaikki 

nykyiset sopimuskumppanit. Näitä ovat Helsingin ja Vantaan kaupungit, A-klinikkasäätiö, Sininau-

haliitto, Sosiaalipedagogiikan säätiö, Socca sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Uuden ke-

hittämiskauden suunnitelmien pohjana oli keväällä 2014 valmistunut väliraportti. 

  

Vuoden 2014 keskeiset tavoitteet olivat Peliklinikan toimintamallin arviointi ja pelihaitta-osaamisen 

levittäminen. Peliklinikan avohoidon asiakastietojen pohjalta olemme tehneet poikkeuksellisen kat-

tavan ja systemaattisen analyysin, jonka avulla voidaan määritellä, mitkä asiat ovat olennaisia raha-

peliongelman tilannearviossa sekä hoidon ja sen tulosten seurannassa. Lisäksi Peliklinikan hoitotii-

mi jäsensi, analysoi ja arvioi avohoidon työtapoja ja asiakkaiden käsityksiä peliongelmasta. Tavoit-

teena oli tuoda näkyväksi Peliklinikalle kertynyttä erityisosaamista ja työkäytäntöjä. Sekä asiakastie-

toihin perustuva tutkimus että hoitotiimin kokemukset julkaistaan keväällä 2015 ilmestyvässä Peli-

klinikan ensimmäisen toimintakauden loppuraportissa. 

 

 

 

Tapahtunutta Peliklinikalla 2014 
 Asiakastietoaineiston analyysi hoitoon hakeutuvista pelaajista ja peliongelmasta 

 Kokemusfoorumi vertaisohjaajille, 21 kokemusasiantuntijaa 

 Peliklinikan jatkosopimus 2015–2016  

 Uusia asiakkaita Peliklinikan eri palveluihin yli 500. 

 

 

 

Lisätietoja 

Corinne Björkenheim, kehittämiskoordinaattori, corinne.bjorkenheim(at)hus.fi 

Petteri Paasio, tutkija, petteri.paasio(at)hus.fi 

 

www.peliklinikka.fi 

http://www.peliklinikka.fi/
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Verkkoviestintä uudistui ja täydentyi 

Syyskuussa julkaisimme uudistetut verkkosivumme vanhassa tutussa osoitteessa www.socca.fi. Ul-

koasu raikastui, sisältöjä päivitettiin vastaamaan toiminnassamme tapahtunutta muutosta ja ajan-

kohtaisia asioita nostettiin paremmin esille. Suosituimpia sisältöjä verkkosivuillamme ovat varhais-

kasvatus ja lastensuojelu.  Uudistettuja verkkosivujamme on myös entistä helpompi lukea eri pääte-

laitteilta. Heikki Waris -instituutille perustettiin myös omat verkkosivut Helsingin yliopiston yhtey-

teen. Näiden sivujen tarkoituksena on palvella erityisesti opiskelijoita ja tiedeyhteisöä. Sosiaalialan 

osaamiskeskusten yhteiset verkkosivut www-osket.fi on vakiintunut ja sieltä on ollut luettavissa yh-

teinen vaikuttamistoimintamme.  

 

Sosiaalisen median saralla aloitimme kesäkuussa oman blogin julkaisun, jossa jaamme ajatuksiam-

me sosiaalialan kehittämisestä tässä isossa murrosvaiheessa. Samoin syyskaudella perustettiin  

Facebook-sivut Soccalle, VKK-Metrolle ja Heikki Waris -instituutille, ja näiden avulla voimme entis-

tä paremmin markkinoida omaa toimintaamme ja välittää myös yhteistyökumppaneidemme uutisia.  

 

Yhdessä pääkaupunkiseudun aikuissosiaalityön verkoston kanssa perustamiamme, dialogista ai-

kuissosiaalityötä esitteleviä verkkosivuja www.aikuissosiaalityo.fi hyödynnettiin myös valtakunnal-

listen aikuissosiaalityön päivien 2015 markkinoinnissa.  

 

Julkaisutoiminnassamme painottuivat tänä vuonna tieteelliset artikkelit, joita julkaistiin tai hyväk-

syttiin julkaistavaksi peräti 10 kpl. Vaikka joukkomme on pienentynyt, kaikille avoimia ja kehittä-

misverkostojen omia tapahtumia järjestettiin kuitenkin paljon ja näiden markkinointi sekä uutisointi 

olivat tärkeä osa viestintäämme.  

 

Tapahtunutta viestinnässä 2014 

 Verkkosivuillamme käyntejä vuodessa 44 600, kävijöitä 28 500 ja katsottuja sivuja 160 000 

 Teimme tai olimme mukana 9 kannanotossa ja vetoomuksessa 

 Kaikille avoimia tapahtumia järjestettiin 20 ja niissä oli 3 200 osallistujaa 

 Kirjoitimme 31 uutista verkkosivuillemme ja annoimme 3 lehdistötiedotetta 

 Facebook-sivuillamme oli 154 tykkääjää 

 

 

Lisätietoja 

Riitta Ropo, tiedottaja 

www.socca.fi 

www.facebook.com/soccaosaamiskeskus 

 

http://www.socca.fi/
http://www.aikuissosiaalityo.fi/
http://www.socca.fi/
http://www.facebook.com/soccaosaamiskeskus
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Joukkomme pieneni, mutta yhteishenki  

tiivistyi 

Vakituinen ydinjoukkomme pieneni vuoden aikana kahdeksasta henkilöstä kuuteen. Vuoden aikana 

sekä toimistonhoitaja että sosiaalihuollon erityissuunnittelija irtisanoutuivat. Toimistonhoitajan tilal-

le ei taloussyistä palkattu uutta henkilöä ja erityissuunnittelijan tehtävä täytettiin vain määräaikai-

sesti. Johtavan tutkijasosiaalityöntekijän nimike muutettiin kehittämispäälliköksi.    

 

Ulkopuolisesti rahoitetuissa hankkeissa työskenteli viisi henkilöä ja Praksis-toiminnassa oli lisäksi 

mukana kolme Heikki Waris -instituutin työntekijää, joilla on vakituinen työsuhde Helsingin yli-

opistossa. Pientä joukkoamme täydensivät yhteensä neljä työhallinnon palkkatuella, yliopiston har-

joittelutuella ja työkokeilussa ollutta työntekijää.  

  

Joukkomme koulutustaso on korkea: tohtoreita on neljä ja väitöskirjaa tai lisensiaattityötä valmisteli 

kolme henkilöä. Vuoden aikana valmistuivat Peliklinikan tutkijan Petteri Paasion ja GeroMetron 

erikoissuunnittelijan Tiina Aution lisensiaattityöt. Kehittämispäällikkö Laura Yliruka jätti opintova-

paansa jälkeen väitöskirjansa esitarkastukseen, myös Saila Nevasen väitöskirja on esitarkastuksessa. 

Onnittelemme lämpimästi kollegoitamme!   

 

Soccan yhteisiä kehittämispäiviä järjestettiin kaksi. Sisäisen viestinnän perustana oli viikottainen, 

kaikille yhteinen henkilöstökokouksemme. Alkuvuosi painottui hallinnollisiin ja uuteen toimin-

taympäristöön liittyviin käytännön asioihin, mutta ajan kuluessa käsittelimme yhä enemmän tule-

vaa sote-uudistusta ja ajankohtaisia kehittämisprosesseihin liittyviä kysymyksiä.  

 

Vuoden alussa tapahtunut isäntäorganisaation vaihtuminen sekä konkreettinen muutto Meilahden 

tiloihin sujuivat hyvin ja tunsimme itsemme tervetulleiksi ”terveyspuolelle”. Uuden isäntäorgani-

saation toimintaohjeet niin henkilöstö- kuin talousasioissa alkoivat jo loppuvuodesta olla hallussa.  
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Talous  

Soccan tulot pienenivät selvästi vuonna 2014 edelliseen vuoteen nähden. Toiminnan volyymi oli ko-

konaisuudessaan noin 900 000 euroa, josta valtioavustus oli vajaa puolet.  

 

Valtion vuoden 2014 talousarvio toi sosiaalialan osaamiskeskusten budjetteihin 15 % leikkauksen.   

Soccan valtionavustus oli enää noin 442 900 euroa. Edelliseltä vuodelta oli kuitenkin säästynyt valti-

onavustuksia 46 500 euroa, jotka Helsingin kaupunki syyskuussa siirsi Soccan käyttöön. Näin ollen 

valtionavustuksella pystyimme edelleen kattamaan johtajan, tiedottajan, kahden erikoissuunnitteli-

jan, erikoistutkijan ja projektisihteerin henkilöstökulut, vuokran ja yhteiset tukipalvelut.  

 

Kuntien ja yliopiston yhteistyösopimuksen nojalla kunnat rahoittavat Praksis-toimintaa yhteensä 

noin 220 000 eurolla vuodessa. Osa rahoituksesta tuli Soccalle (106 000 euroa) ja osa meni suoraan 

yliopistolle (noin 114 300 euroa). Tällä rahoituksella katettiin kehittämispäällikön, toimistonhoitajan 

ja yliopistonlehtorin henkilöstökulut sekä puolet professorin palkasta. Tämän lisäksi Soccan valtion-

avustuksesta käytettiin Praksis-toimintaan vuokra-, laite ja muina toimintakuluina huomattava 

summa. 

 

Yhteistyösopimuksen nojalla kunnat rahoittavat varhaiskasvatuksen koulutus- ja kehittämisraken-

netta VKK-Metroa 103 000 eurolla. Tästä summasta siirtyi vuodelle 2015 huomattava osuus johtuen 

siitä, että koulutussuunnittelijan ja tutkijan työsuhteiden alkamista jouduttiin hallinnollisista syistä 

siirtämään. 

 

Vanhustyön kehittämis- ja koulutusverkoston GeroMetron toimintaan Helsingin kaupunki myönsi 

50 000 euron rahoituksen koulutussuunnittelijan palkkaamiseksi. Myös tästä määrärahasta pieni osa 

siirtyi seuraavalle vuodelle.  

 

Peliklinikalla on oma budjetti, jossa rahoittajana on monia eri tahoja. Socca vastasi Peliklinikan hal-

linnosta, johon sisältyy muun muassa kehittämiskoordinaattorin, tutkijan ja tiedottajan palkkaami-

nen. Näihin saimme THL:n rahoituksen. Peliklinikan ensimmäinen hankekausi päättyi vuoden 2014 

lopussa ja käyttämättä jääneet rahat palautuivat THL:lle. 

 

Vakituisen henkilöstön toimivapaat sekä vakituisten työntekijöiden työpanoksen myyminen ulko-

puolelle tai rahoittaminen osittain Peliklinikan hallintokuluina tuottivat säästöjä. HUS myös koh-

tuullisti vuokraamme ja vapautti meidät osasta hallintokuluja. Näiden toimien ansiosta Soccan vuo-

den 2014 tilinpäätös oli talousarviosta poiketen ylijäämäinen.  Vuodelle 2015 voidaan siirtää käyttä-

mätöntä valtionavustusta noin 44 000 euroa. 

 

Socca on perinyt palveluistaan vain harvoin maksuja. Käytännönopettajakoulutus on maksanut 

kunnille 200 € henkilöltä. Aikuissosiaalityön päivien osallistumismaksu on 100 euroa (+ ALV 24%).  
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Taulukko: Soccan vuoden 2014 tulot ja menot, erikseen perusavustus ja hankkeet 

 

 

    

  Soccan   

  perusavustus   

  STM Hankkeet* 

Tuet ja avustukset  442 874 487 040 

ed. vuodelta siirtynyt valtionapu 46 532   

Muut tulot 18 033 12 000 

Tulot ja rahoitus yhteensä 507 439 499 040 

      

Palkat, henkilöstö 242 612 237 729 

Henkilösivukustannukset 56 090 55 466 

Palvelujen ostot (mm. HUS-atk ja mobiilitsto) 72 156 83 739 

Aineet ja tarvikkeet 8 829 3 123 

Muut toimintakulut  (mm. HUS- ja Käenkujan vuokrat) 83 442 26 813 

Menot yhteensä 463 129 406 870 

STM - siirto vuodelle 2015 44 310   

* Hankkeet -siirto vuodelle 2015   92 170 

  
 

  

  

 

  

*hankkeet sarake sisältää:     

 - Peliklinikka 228 040 Tilitetty THL 

 - Praksis 106 000 v. 2015 siirtyy  725 e 

 - VKK-Metro 103 000 v. 2015 siirtyy  51 293 e 

 - Gero-Metro 50 000 v. 2015 siirtyy 31 736 e 

Muut tulot     

Käytännön opettajakoulutus (KAYOP) 4 200 v. 2015 siirtyy 1 216 e 

Valtakunnaliiset Aikuissostyön päivät (VAISP) 7 800 v. 2015 siirtyy 7 200 e 

  
 

  

Muut tulot STM:      

STM-sarakkeen muut tulot: luento- ja koulutuspalkkiot   

  
 

  

  
 

  

Kaiken kaikkiaan HUSin v. 2014 sisäiset kulut 135 653 e, joista esim.   

- Tilakeskus 75 456 
 

  

- Tietohallinto 43 337 
 

  

- Siivouspalvelu (Desiko) 6 926     
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Soccan neuvottelukunnan jäsenet 2014–2015 

Jäsenet 

Puheenjohtaja Marja‐Leena Remes, perhe‐ ja sosiaalipalvelujen johtaja, Espoo 

varalla Mari Ahlström, lastensuojelupalvelujen päällikkö 

 

Maritta Pesonen, perhepalvelujen johtaja, Vantaa  

varalla Anna Cantell‐Forsbom, psykososiaalisten palvelujen palvelupäällikkö 

 

Ulla Tikkanen, sosiaali‐ ja terveysjohtaja, Kauniainen 

varalla Jaana Myhrberg, sosiaalipalvelupäällikkö, Kauniainen 

 

Tiina Mäki, osastopäällikkö, henkilöstö‐ ja kehittämispalvelut, Helsinki 

varalla Ulla Tyyskä, kehittämispäällikkö 

 

Marketta Rajavaara, hyvinvointipalvelujen professori, Helsingin yliopisto 

varalla Pirkko‐Liisa Rauhala, yliopistonlehtori 

 

Tapani Hämäläinen, ylilääkäri, Perusterveydenhuollon yksikkö Hus‐kuntayhtymä 

varalla Visa Honkanen, kehittämisjohtaja 

 

Lisäksi seuraavat varhaiskasvatuksen edustajat osallistuvat kokouksiin vuorotellen.  

 Sole Askola‐Vehviläinen, Vantaan varhaiskasvatuksen johtaja 
 Hannele Lakkavaara, Helsingin varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö 
 Titta Tossavainen, Espoon varhaiskasvatuksen johtaja 
 Annika Hiitola, Kauniaisten varhaiskasvatuspäällikkö 
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Soccan työntekijöiden jäsenyydet neuvottelukunnissa, 

työryhmissä ja ohjausryhmissä 2014 

 

  Toimikausi 

Sosiaalialan kehittäminen ja tutkimus 
  

Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta 

(STM),varajäsen 

Pirjo Marjamäki 2013–2016 

Kasteen Etelä-Suomen alueellisen johtoryhmän varajäsen Pirjo Marjamäki 2012–2015 

Apotti-hankkeen toiminnan muutoksen ohjausryhmän jäsen Pirjo Marjamäki 2014– 

Apotti-hankkeen lastensuojelun työryhmän jäsen Laura Yliruka 2014– 

Palveluketjufoorumin (HUS) asiantuntija Pirjo Marjamäki 2014- 

Sosiaalialan osaamiskeskusten tiedonhallinnan verkosto (THL) Pirjo marjamäki 2013 - 

INDOSOW - eurooppalaisen sosiaalityön tutkijakoulun johtoryhmä Mirja Satka 2012–2014 

Eurooppalaisen sosiaalityön tutkimuksen seuran perustajajäsen Laura Yliruka 2014– 

Sosiaalityön tutkimuksen seuran hallituksen jäsen Kirsi Nousiainen 2008- 

Lapset ja perheet 
  

Lastensuojelun kehittäminen ja tutkiminen (LasKeTut) -hankkeen 

koordinaatioryhmän jäsen (THL) 

Laura Yliruka ja Kirsi 

Nousiainen 

2014- 

Huostaanoton syyt ja taustat (HuosTa) -hankkeen (THL) työryhmä Kirsi Nousiainen  2014– 

Toimiva Lastensuojelu -selvitysryhmän alaryhmän jäsen 
 

Laura Yliruka 2013–2014 

Adoptiolautakunnan jäsen (Valvira) Laura Yliruka ja Kirsi 

Nousiainen 

2014– 

Helsingin hallinto-oikeuden asiantuntijajäsen Aino Kääriäinen 2008–2017 

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

Peliriippuvuus 
  

Peliklinikan ohjausryhmän jäsen Pirjo Marjamäki  

Peluurin ohjausryhmän jäsen Tapio Jaakkola  

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

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

Yksittäisten rahapelien haitallisuuden arviointia kehittävä työryhmä 

(YRA) 

Tapio Jaakkola 2013–2014 
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Kooste Soccan verkostoista ja tapahtumista 2014

Kaikille avoimet verkostotapaamiset ja koulutukset
Tapaamisten 

määrä

Osallistujat 

yhteensä

GeroMetron aloitusseminaari 1 75
Cafe Socca 1 40
Praksis avoimet oppimisverkostotapaamiset 3 200
VKK-Metron koulutusperiodi, kevät 2014 11 1 335
Sosiaalialan tiedonhallintakoulutus 1 1 500
Peliklinikka 3 63
Yhteensä 20 3 213

Kehittämisverkostojen sisäiset tapaamiset
VKK-Metron kehittäjäverkosto 21 550
Praksis-toiminnan verkostotapaamiset 12 200
GeroMetron verkostotapaamiset 21 270
Pääkaupunkiseudun aikuissosiaalityön verkosto 10 70
Peliklinikka 8 62
Yhteensä 72 1 090

Maksulliset koulutukset
Käytännön opettajakoulutus pääkaupunkiseutu

(21 osallistujaa 4 tapaamisessa) 4 64
Käytännön opettajakoulutus osaamiskeskus Verso

(10 osallistujaa 4 tapaamisessa) 4 40
Arviointikoulutus Helsingin kaupungin tarkastusvirasto 1 20
Motivoiva haastattelu -koulutus KELA 1 30

Yhteensä 6 90

KAIKKI YHTEENSÄ 98 4393

Peliklinikan asiakaskäynnit 2014

Avohoidon uudet asiakkaat 134

Avohoidon asiakaskäynnit 1 156

Käynnit vertaistukipiste Tiltissä 1 511

Auttavan puhelimen Peluurin puhelut 2 333

Verkkoauttamisohjelma Peli poikki suorittaneet 145



 

Liite 4 

Soccan julkaisuluettelo 2014 

Oppaat 

Yhteistutkiminen - Opas sosiaalityöhön 2.0 

Kati Palsanen, vuonna 2014 uudistettu painos 

Tieteelliset artikkelit 

Larkins, Cath & Kiili, Johanna & Palsanen, Kati (2014) A lattice of participation: Reflecting on 
examples of children’s and young people¹s collective engagement in influencing social welfare 
policies and practices. European Journal of Social Work . pp. 1-19. 

Muukkonen, Tiina & Tulensalo, Hanna (2014) Yhdessä tehtävä arviointi tutkimusmenetelmänä 
lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä – kokemuksia ja mahdollisuuksia. Julkaisussa Anne-
Mari Jaakkola & Leena Leinonen & Marja Väänänen-Formin (toim.) Tutkiva sosiaalityö: Eettisyys 
ihmistyössä. Talentia-lehti/ Sosiaalityön tutkimuksenseura 2014, 24–27. 

Muukkonen, Tiina & Nevanen, Saila & Ohisalo, Maria & Turunen, Saija (2014) Yksikin aikuinen 
riittää – nuoren sosiaalinen vahvistaminen ja voimaantuminen Luotsi-toiminnassa. 
Nuorisotutkimus 3/2014. 

Nevanen, S., Juvonen, A. & Ruismäki, H. (2014). Finnish Arts Education Policy – Does Arts 

Education Develop School Readiness? Arts Education Policy Review, 115(3), 72−81.  

 

Nevanen, S., Juvonen, A. & Ruismäki, H. (2014). Kindergarten and School as Learning Environment 

for Art.  International Journal of Education through Art, 10(1), 7−22. 

 

Nevanen, S., Juvonen, A. & Ruismäki, H. (2014). After a Decade:  What remains of a kindergarten 

developmental arts education project.  Accepted to Outlines –Critical Practice Studies 25.11.2014  

Yliruka, Laura & Hänninen, Kaija (2014) Sosiaalityön arviointimenetelmän käyttöönotto 
toimijaverkkona. Yhteiskuntapolitiikka 3 

Yliruka, Laura & Muukkonen Tiina. Katsaus suomalaiseen lastensuojelun koulutukseen, 
kehittämistyöhön ja tutkimukseen Helsingin metropolialueen näkökulmasta.   Sosiaali- ja 
terveysministeriö hyväksynyt julkaistavaksi. 

Yliruka, Laura & Vanhala, Jonna & Jaakkola, Outi & Pitkänen, Niina: Mirror as a method for relational 

practice research. Tulossa. 

Muut julkaisut 

Peliklinikan väliraportti 2014 



 

Paasio, Petteri (2014) Näyttöön perustuva sosiaalityön käytäntö – järjestelmällinen katsaus vuosina 

2010–2012 julkaistuista tutkimuksista. Ammatillinen lisensiaatintutkimus, Jyväskylän yliopisto 

Autio, Tiina (2014) Puolisoaan hoitavien tunteet omaishoitajakertomusten valossa. Lisensiaatintyö, Itä-

Suomen yliopisto 

Yliruka, Laura (2014) Itsearviointi reflektiivisenä rakenteena. Kuvastin-menetelmän toimivuus, 

käyttöönotto ja kehittäminen. Väitöskirjan käsikirjoitus jätetty esitarkastukseen. 

Osallistuminen The European Social Work Research Associationin Annual Awards -kilpailuun: Laura Yliruka 

& Kaija Hänninen:  An Outstanding Publication in European Social Work Research Based on a Doctoral 

Thesis/Dissertation, artikkelilla: Actor network approach to studying the introduction of social work 

evaluation methods. 

Verkkosivustot 

Tutkimustietopankki ylisukupolvisista ilmiöistä 
www.socca.fi/ylisukupolvisuustutkimuksia 

http://www.socca.fi/ylisukupolvisuustutkimuksia
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Kansainvälinen toiminta 2014 

 

Konferenssit 
Käytäntötutkimuksen kansainvälinen konferenssi New Yorkissa, kesäkuu 2014 

Käytäntötutkimuksen professori Mirja Satka, kehittämispäällikkö Laura Yliruka, tutkija Heidi Muurinen 

(Helsingin yliopisto) ja tutkija Kati Palsanen (Helsingin yliopisto järjestivät työpajan otsikolla "Transforming 

Methods of Social Work Practice Research". 

 

Opintomatkat 
Sosiaalialan osaamiskeskusten ja valtakunnallisen sosiaalialan osaamiskeskusten neuvottelukunnan 

opintomatka Tukholmaan 5.–6.2.2014.  

Soccasta osallistuivat kehittämispäällikkö Laura Yliruka ja erikoissuunnittelija Saila Nevanen. 

 

Ulkomaiset vierailijat 
Estonian Ministry of Social Affairs, 7.10.  

Tiedottaja Riitta Ropo esitteli Soccan toimintaa HUS:n perusterveydenhuollon yksikön järjestämässä 

tilaisuudessa. 




