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Heikki Waris -instituutin toiminta vuonna 2014 

Johdanto 

Heikki Waris -instituutti on pääkaupunkiseudun kuntien ja Helsingin yliopiston sosiaalityön oppiai-

neen yhteinen tutkimus- ja kehittämisrakenne. Instituutti on toiminut vuoden 2014 alusta organisatori-

sesti HUS:n yhteydessä osana Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccaa. Instituutti tekee 

yhteistyötä myös Matilda Wrede -instituutin, muiden sosiaalialan osaamiskeskusten, Kalliolan setle-

mentin, ammattikorkeakoulujen ja THL:n kanssa. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa sosiaali- ja terveys-

alan tutkimusperustaiseen kehittämiseen sekä edistää tutkittuun tietoon perustuvia ammattikäytäntöjä 

yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. 

Heikki Waris -instituutin toimintaa rahoittavat Helsingin yliopisto ja pääkaupunkiseudun kunnat. Li-

säksi instituutti hakee ulkopuolista rahoitusta ja ulkopuolisia yhteistyökumppaneita tutkimus- ja kehit-

tämistoimintaansa. Instituutin puitteissa tehdään innovatiivista käytännön opetusta, tutkimusta sekä 

sosiaalialan ja sosiaalityön palvelukäytäntöjen kehittämistä. Instituutti tarjoaa luovan, dialogisin peri-

aattein toimivan yhteistyöareenan opiskelijoille, ammattilaisille, tutkijoille ja opettajille sekä palvelujen 

käyttäjille. 

Kuvio 1. Heikki Waris -instituutin toimintakenttä 

 

 

Heikki Waris -instituutti toteuttaa Helsingin yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen lakisää-

teistä tehtävää ja pääkaupunkiseudun kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon toimintastrategioita. 
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Instituutin toiminnassa keskeinen yliopistotoimija on sosiaalityön oppiaine, mutta yhteistyötä on aloi-

tettu myös muiden tutkimusalojen kanssa, joiden asiantuntemusta tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuol-

lon uudistamisessa.   

Heikki Waris -instituutin tehtävät 

 Ylläpitää sosiaalityön yliopisto-opetuksen, käytäntötutkimuksen sekä sosiaali- ja terveysalan 

käytäntöjen yhteistyötä Helsingin yliopiston, pääkaupunkiseudun kuntien, kolmannen sektorin 

sekä ammattikorkeakoulujen välillä. 

 Kehittää sosiaalityön käytäntötutkimuksen menetelmiä, käsitteitä ja metodologiaa. 

 Antaa pedagogista ja tieteellistä ohjausta opiskelijoille ja työyhteisöille ammattikäytäntöjen ke-

hittämisessä ja uuden tutkitun tiedon tuottamisessa. 

 Innostaa ja tukea tutkimukseen perustuvan osaamisen kehittymistä työyhteisöissä muun mu-

assa tutkimalla ja kehittämällä vaikuttavia ammatillisia työmenetelmiä osana kuntien palvelu-

käytäntöjä yhteistyössä palvelunkäyttäjien ja -tuottajien sekä asiantuntijoiden kanssa. 

 Identifioida heikkoja signaaleja asiakastyön ja moniammatillisen työn rajapinnoilla. 

 Osallistua aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön sosiaalialan käytäntöjen tutkimuksessa, ke-

hittämistyössä ja opetuksessa. 

 Koota ja tulkita kansainvälisiä ja kotimaisia kehittämis- ja tutkimustyön tuloksia kuntien sekä 

muiden tahojen palvelutoiminnan kehittämiseksi. 

Instituutin toiminnallisena ytimenä on Pääkaupunkiseudun Praksiksen toiminta yhdessä Espoon, Hel-

singin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien ja Kalliolan setlementin kanssa. Sen lisäksi tehdään sekä so-

siaalityön tutkimukseen, koulutukseen että ammattikäytäntöjen kehittämiseen liittyvää tutkimus- ja ke-

hittämistyötä yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten kollegojen kanssa.  

Organisaatiouudistus vuonna 2014  

Huomattava osa vuodesta käytettiin instituutin toiminnan uudelleen organisoimiseen osana HUS ra-

kennetta. Lisäksi yhteistyö kaupunkien kanssa organisoitiin uudella tavalla.  

Uusi organisaatio muutti yhteistyön puitteita ja suuntasi sitä uudenlaiseen, paikallisia palvelukäytäntöjä 

entistä lähempänä olevaan käytäntötutkimukselliseen toimintatapaan. Vuoden päättyessä toimijat ovat 

työhön sitoutuneita ja toimintaa luonnehtii yhteisen tekemisen meininki.  

Instituuttia ohjaa Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan neuvottelukunta, johon kuu-

luvat edustajat pääkaupunkiseudun kunnista, Helsingin yliopistosta ja HUS:n perusterveydenhuollon 

yksiköstä.  

Instituutin tieteellisestä tutkimuksesta, tutkimusperustaisen sosiaalityön asiantuntemuksen kehittämi-

sestä sekä sosiaalityöntekijöiden käytännön opetuksesta vastaa Helsingin yliopiston valtiotieteellinen 

tiedekunta ja sosiaalityön käytäntötutkimuksen professori.  
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Kehittämispäällikön tehtävänä on huolehtia kuntien asiakastyön kehittämistarpeiden yhteensovittami-

sesta yliopistollisen tutkimuksen ja opetuksen kanssa. Kehittämispäällikkö osallistuu myös Praksis-ope-

tukseen ja vastaa käytännön opettajakoulutuksen suunnittelusta ja opetuksen toteuttamisesta yhdessä 

yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnan kanssa. 

Praksis-toiminta 2014 

Tärkeä osa uuden toimintarakenteen muotoutumisessa oli Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten uu-

distus. Uusimuotoista käytännön opetusta on toteutettu syksystä 2014 alkaen. Praksis-toimintaan sisäl-

tyvät viisi kuntien ja Kalliolan setlementin kanssa yhteistoiminnallisesti toteutettavaa sosiaalityön käy-

tännön opetuksen jaksoa (K1-K5), sosiaalityön käytännön opettajakoulutus, tutkivan sosiaalityön ryhmät Es-

poossa sekä yhteinen oppimisverkostotyöskentely. Käytännön opetusjaksojen uudistamisessa on huomioitu 

sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyörakenteiden tiivistyminen erityisesti uudella käytännönopetus-

jaksolla Monitoimijainen sosiaalityön käytäntö (K4, 5 op).  

Pääkaupunkiseudun kunnat ja yliopisto sopivat, että vuosien 2014–16 palvelujen kehittämisessä ja yh-

teisessä tiedontuotannossa keskitytään ylisukupolvisen huono-osaisuuden kehiä katkaisevan tiedon kokoami-

seen, palvelujen kehittämiseen ja tutkimukseen. Mukana on useita osapuolia, joiden tieto ja kokemukset ovat 

keskeisiä: sosiaalityön opiskelijat, käytännön ammattilaiset, palvelujen käyttäjät, yliopiston tutkijat ja 

opettajat, palvelutoiminnan johtajat ja kansainvälinen sekä kotimainen tutkimustieto kyseisestä ilmiö-

kentästä.   

Uusi toimintapa aloitettiin kokoamalla syyskuun 2014 alkuun mennessä ylisukupolvista huono-osai-

suutta käsittelevä kotimaisen ja ulkomaisen tutkimustiedon pankki Soccan verkkosivuille, joka on kaik-

kien hyödynnettävissä. Pankkia täydennetään jatkuvasti uusimmalla tutkimustiedolla. Tietokantaan tu-

lee myös aihepiiristä valmistuvia parhaita opinnäytteitä: käytäntötutkimuksen raportit, pro gradu -tut-

kielmat, ammatilliset lisensiaattitutkielmat ja väitöskirjat.  

Käytännön opetuksen opintojaksot 

Kansalainen ja yhteiso ̈t (K1) -opintojakso (5 op) toteutetaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä ̈. Opin-

tojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy kolmanteen sektoriin sosiaalialan toimijana ja kansalais-

ten kokemuksiin oman hyvinvointinsa subjekteina ja sosiaalialan palvelujen ka ̈yttäjänä julkisella tai yk-

sityisellä sektorilla. Kurssilla tehdään osallistavan havainnoinnin tehta ̈vä yhteiso ̈sosiaalityo ̈n toimipis-

teessä. K1 järjestetään yhteistyössä Kalliolan settlementin kanssa. Vastuuopettaja Mirja Satka. 

Asiakastyo ̈n taidot (K2) -opintojaksolla (5 op) perehdyta ̈än sosiaalityo ̈n ammattikäytänto ̈ihin.  Opinto-

jakso järjestettiin yhteistoiminnallisesti kuntien PraksisTekijöiden kanssa. Tavoitteena on, etta ̈ opiskelija 

ymmärtää asiakkaan osallisuuden asiakastyo ̈n keskeisenä lähto ̈kohtana ja sosiaalisen toimintakyvyn 

merkityksen vuorovaikutustilanteessa. Opintojaksolla opiskelija perehtyy sosiaalityo ̈n eettisiin periaat-

teisiin sekä niiden merkitykseen ka ̈ytänno ̈n toiminnassa ja harjoittelee kriittista ̈ reflektiota. Vastuuopet-

taja Aino Kääriäinen.  

Ammatilliset valmiudet opintojaksolla (K3) -opintojaksoa (10 op.) on toteutettu uudistettuna (200h, 10 op). 

Ammatillisia valmiuksia opetellaan sosiaalityön erilaisissa toimipaikoissa monipuolisesti.  Metataitoina 
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opetellaan toimintalähtöistä, dialogista ja kohtaavaa vuorovaikutusta sekä moninäkökulmaista ja tul-

kinnallista tiedontuotantoa ja toiminnan rakentumista. Vastuuopettajat Ritva Poikela ja Kaija Hänninen. 

Sosiaalityön käytäntötutkimuksen opintojaksolta (K5, 15 op) valmistui 57 käytäntötutkimusta. Käytän-

tötutkimusjakson tarkoituksena on luoda valmiuksia tutkia ja kehittää työkäytäntöjä. Opiskelijat tekevät 

käytäntötutkimuksensa yhteistyössä työyhteisöjen kanssa ja työyhteisöt saavat tutkimuksista arvokasta 

tietoa. Osa käytäntötutkimuksista julkaistiin Soccan sivuilla. Syksyllä kunnat esittivät 200 uutta tutki-

musaihetta aloittaville opiskelijoille. Vastuuopettajat Mirja Satka ja Aino Kääriäinen.  

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2014 

Instituutin toiminnan edellytyksenä on käytäntötutkimuksen menetelmien, lähestymistapojen ja käsit-

teiden määrätietoinen kehittäminen, sillä yhteistoiminnallinen tiedontuotanto on vielä rakentumisvai-

heessa. Tärkeitä osatekijöitä ja samalla resursseja ovat:  

1) Sosiaalityön käytäntötutkimukseen liittyvä opinnäytetutkimusten ohjaus (sosiaalityön käytäntötutki-

mukset, pro gradu -tutkielmat, ammatilliset lisensiaattitutkimukset, väitöskirjat).  

2) Muiden tutkimushankkeiden toteuttaminen ja ohjaus eri tahojen kanssa.  

3) Aktiivinen osallistuminen kansainvälisen sosiaalityön käytäntötutkimuksen tutkimus- ja opetusyh-

teistyöhön. 

Yliopistossa intressi yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen pääkaupunkiseudun kuntien kanssa on en-

tistä selkeämpi ja sille on löydetty uusia toteutustapoja. Yliopiston sisällä on edennyt eri tieteenaloja 

yhteen kokoavaa tutkimustoiminnan valmistelua sosiaali- ja terveydenhuollon probleemien analysoi-

miseksi. Heikki Waris -instituutin aloitteesta ja yhdessä Matilda Wrede -instituutin kanssa laadittiin 

useiden tieteenalojen yhteinen ehdotus monialaisen sosiaali- ja terveyspalvelujen tutkimus- ja osaamis-

keskuksen perustamiseksi Helsingin yliopiston saamilla lahjoitusvaroilla.  

Heikki Waris -instituutin ohjauksessa valmisteltiin neljää ammatillista lisensiaattitutkielmaa lastensuo-

jelun teemoista (Muukkonen, Palsanen, Tulensalo, Vuori) sekä neljää sosiaalityön väitöskirjaa (Muuri-

nen, Yliruka, Kantoluoto, Lehto-Lunden).  

Vuoden aikana instituutissa solmittiin huostaanottoja koskeva tutkimussopimus THL:n kanssa (mukana 

Espoo), valmisteltiin yhdessä Helsingin kaupungin ja Soccan edustajien kanssa kaksi ERVA rahoitusha-

kemusta sekä yksi EU-hakemuksen Horizon 2020 -ohjelmaan. Jälkihuollon nuorten tuen tarpeita, asiak-

kuusprofiileja ja osallisuuuuta koskeva tutkimus sai rahoituspäätöksen. Lisäksi aloitettiin sote-tutki-

musohjelman valmistelu yhdessä professori Juhani Lehdon kanssa ’Sote-palveluresurssien suurkulutta-

jien’ tutkimiseksi. 

Vuonna 2014 yhdessä eri toimijoiden kanssa valmistellut tutkimussuunnitelmat 

- Jälkihuollon nuorten tuen tarpeet, asiakkuusprofiilit ja osallisuus (Helsinki), ERVA rahoitusha-

kemus, johon saatiin rahoituspäätös 2014. 

- Patient/client -centred action model for social and health care – Meta-level evaluation of the de-

velopment process and benefits (Helsinki) 
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- Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten sote-palveluiden kohdistaminen ja saatavuuden 

ylläpitäminen (Espoo). ERVA rahoitushakemus. 

Yhteistyötä tutkimuksessa on tehty muun muassa hoitotieteen professori Arja Häggman-Laitilan ja kou-

lutuslääkäri Pirkko Salokekkilän kanssa (Helsingin kaupunki). Lisäksi tärkeätä on tutkimusyhteistyö 

sosiaali- ja terveydenhuollon professori Juhani Lehdon kanssa, jonka työpanos on valtiotieteellisen tie-

dekunnan määräaikainen investointi monialaisen sote-tutkimuksen edistämiseen.  

Julkaisut, julkisuustyö ja kansainväliset suhteet  

Helsingin yliopisto julkaisi Heikki Waris -instituutin blogisivut 8.9.2014, http://blogs.helsinki.fi/heikki-

waris/ Ne tarjoavat kokonaiskuvan instituutin toiminnasta ja sen uutishuone yhdessä Facebook sivuston 

kanssa välittää kuvaa työn alla olevista asioista.  

Instituutti on ollut kansainvälisesti aktiivinen. Sen työtä on esitelty vuoden aikana kahdessa tieteelli-

sessä sosiaalityön konferenssissa (huhtikuussa Bolzanossa ja kesäkuussa New Yorkissa). Ne herättivät 

huomattavaa kansainvälistä kiinnostusta ja esitelmien pohjalta kirjoitetaan artikkeleita. Instituutin ke-

hittämistyöstä on tullut useita kansainvälisiä kirjoituspyyntöjä.   

Heikki Waris -instituutin aloitteesta osaksi European Social Work Research Associationin rakennetta 

perustettiin marraskuussa 2014 pysyvä ’Special Interest Group in Social Work Practice Research’ -

ryhmä, jonka tarkoitus on toimia pitkäjänteisesti eurooppalaisen sosiaalityön käytäntötutkimuksen edis-

tämiseksi. Koordinaattorina toimii Mirja Satka. Marraskuussa Heikki Waris sekä Matilda Wrede- insti-

tuuttien toimintaan tutustui korkean tason norjalainen delegaatio, joka vastaa sosiaalityöntekijöiden 

koulutuksen rakenteellisesta uudistamisesta. 

Instituutin julkaisuissa on 8 nimekettä, joista valtaosa on kansainvälisiä ja vertaisarvioituja julkaisuja. 

Lisäksi instituutista valmistui Laura Ylirukan väitöskirjan käsikirjoitus – ensimmäinen laatuaan insti-

tuutin historiassa.  

Yhteenveto 

Vuonna 2014 Heikki Waris -instituutin toiminnassa mittavin tehtävä oli pääkaupunkiseudun Praksis -

verkoston uudelleenorganisointi ja toiminnan keskittäminen ylisukupolvisen huono-osaisuuden tee-

moihin. Tehtävissä onnistuttiin hyvin. Verkoston rakentamisessa päästiin sekä kansallisesti että kansain-

välisesti ajatellen ainutlaatuiseen, koko pääkaupunkiseudun kattavaan sosiaalityön yliopistokoulutuk-

sen ja -tutkimuksen sekä palvelujen kehittämisen sisältävään yhteistyörakenteen. Se mahdollistaa sekä 

kuntien palvelukäytäntöjen, että niissä toimivien oppimisverkostojen pitkäjänteisen yhteyden opetuk-

seen ja tutkimukseen - sekä toisaalta sosiaalityötä ja lähitieteitä koskevan yliopistotyön liittämisen yh-

teiskunnallisiin yhteyksiinsä.  Samalla verkosto tukee Helsingin yliopistosta valmistuvien sosiaalityön-

tekijöiden - 48 valmistunutta vuonna 2014 - rekrytoitumista pääkaupunkiseudulle. 
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Heikki Waris -instituutin toimintasuunnitelma 

2015 
 

Johdanto 

Heikki Waris -instituutin vuoden 2015 toiminnassa painottuu tiedontuotannon edistäminen ylisukupol-

visuuden ilmiöistä, osallistuminen uuden sosiaalihuoltolain toimeenpanoon ja sitä tukevaan tutkimuk-

seen ja yhteistoiminnalliseen kehittämistyöhön kuntatoimijoiden sekä akateemisten tutkijoiden kanssa. 

Lisäksi varaudutaan osallistumaan asiakastyön dokumentointikäytäntöjen muutoksiin sekä uusien sote 

-rakenteiden kysymyksiin kun poliittiset ratkaisut etenevät. 

Heikki Waris -instituutin toimintasuunnitelman 2015 ytimenä on Praksis toiminta yhdessä Espoon, Hel-

singin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien sekä Kalliolan setlementin kanssa. Lisäksi tehdään sekä so-

siaalityön tutkimukseen, koulutukseen että ammattikäytäntöjen kehittämiseen liittyvää tutkimus- ja ke-

hittämistyötä yhteistoiminnallisesti kotimaisten ja kansainvälisten kollegojen kanssa.  

Praksis-toiminta 2015 

Praksiksessa vahvistetaan yhteisen tiedon tuottamisen rakennetta. Yhteiset pääkaupunkiseudun juon-

teet: ylisukupolvinen huono-osaisuus, vaikuttavat asiakastyön menetelmät, dokumentointi sekä sosiaa-

linen raportointi suuntaavat työskentelyä. Vuoden alussa asteittain voimaan astuva sosiaalihuoltolaki 

vaikuttaa Praksis-opetukseen ja kehittämistoimintaan. Erityisesti nuorisotakuu ja siihen sisältyvä sosi-

aalinen kuntoutus ja moniammatillinen palvelutarpeen arviointi, rakenteellinen sosiaalityö sekä uudis-

tuva lastensuojelu osuvat Praksis-kehittämisen ytimeen.  

Uudistetun käytännön opettajakoulutuksen jatko-osa, Moduuli II (5 op.) käynnistyy syksyllä. Kurssin 

johtajina toimivat Ritva Poikela ja Laura Yliruka. 

Sosiaalityön käytännön opinnoissa käynnistyy uusimuotoinen Asiakastyön taitojen (K2) opintojakso yh-

teistyössä kuntatoimijoiden kanssa. Vastuuopettajina opintojaksolla ovat Kirsi Nousiainen ja Laura Yli-

ruka. 

Myös uuden Moninäkökulmainen sosiaalityön käytäntö (K4) opintojakson suunnittelu ja toteutus ovat 

vuoden tehtäviä. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on luoda tästä opintojaksosta monialaisen toiminnan 

yhteinen opiskeluareena sekä sosiaali- että terveydenhuollon opiskelijoille, jolloin myös Pääkaupunki-

seudun Praksiksen ohjausverkostoon kutsutaan terveydenhuollon edustajia. Kyseessä voisi olla ongel-

maperusteinen ja ilmiökeskeinen työskentelytapa esimerkiksi lääkäriopiskelijoiden kanssa. Tavoitteena 

on saada opiskelijat tekemään työtä yhdessä jo perusopintojen vaiheessa. Tutkintovaatimusten mukaan 

seminaarissa työskennellään tutkivalla työotteella yhteistoiminnallisesti. Opiskelijat, käytännön opetta-

jat, kokemusasiantuntijat ja opettajat analysoivat yhdessä kokemuksiaan asiakkuus- ja palveluproses-

seista. Vastuuhenkilö Mirja Satka. 
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Oppimisverkostotilaisuudet ovat työpajoja, joissa työskennellään monitoimijaisesti. Tavoitteena on yh-

teinen oppiminen ja tiedonrakentaminen. Tilaisuuksissa esitellään käytäntöön liittyviä tutkimuksia, sel-

vityksiä ja uusia avauksia. Tavoitteena on ristiinpölyttää pääkaupunkiseudulla tapahtuvaa kehittämistä 

aiheen parissa, tarjota tietoa palvelujen kehittämiseksi, verkostoitua ja synnyttää synergiaa sekä dialo-

geja eri toimijoiden välille. 

Suunnitellut oppimisverkostotilaisuudet 2015 

Ajankohta Teema Erityistä 

 
24.3.2015 

Luovat työtavat sosiaalityössä Laurean, Metropolian ja 
Diakoniaammattikorkeakoulun opettajat 
mukana suunnittelussa ja toteutuksessa 

17.4.2015 Asiakastyön dokumentointi sosi-
aalityössä 

Aino Kääriäinen kouluttaa 

25.5.2015 Sosiaalinen raportointi Vertaisoppimista sosiaalisen raportoinnin 
tavoista eri kunnissa 

18.9.2015 Ylisukupolvisuuden merkitys 
perhe- ja sosiaalipalveluissa  

Yhteistyössä THL:n ja Sosiaalityön tutkimuk-
sen seuran kanssa 

28.09.2015 Pääkaupunkiseudun käytäntötut-
kimuksen päivä 

”Pestuumarkkinat”, työyhteisöt tarjoavat 
opiskelijoille tutkimusaiheita 

 

Yhteistyö THL:n LasteTuT -hankkeen kanssa: Toteutetaan yhteinen paikallista ja kansallista tasoa yh-

distävä yhteinen tiedontuotantoprosessi ja julkaisu, joka kokoaa käytännön kehittämistä, tutkimusta ja 

päätöksentekijöiden näkemyksiä. Praksis-julkaisussa jäsennetään ylisukupolvista huono-osaisuutta ja 

sen katkaisua ilmiönä ja toimintana. Prosessi tuottaa lisäksi yhteisen oppimisverkostotilaisuuden ”Yli-

sukupolvisuuden merkitys perhe- ja sosiaalipalveluissa.”  

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2015 

Heikki Waris -instituutin asiantuntijatoiminnassa painottuu uusi sosiaalihuoltolaki sekä ennen kaikkea 

sosiaali- ja terveydenhuollon tulevan järjestämisen kysymykset. Toimijoita tilaisuuksissa ja työproses-

seissa ovat mm. yliopistonopettajat, PraksisTekijät, sosiaalityön opiskelijat ja kaikki muut asianosaiset. 

Suunnitelmissa on ainakin seuraavat: 

 Osallistutaan yhdessä Soccan kanssa Aikuissosiaalityön päivien järjestämiseen Helsingissä 22.–

23.1.2015 

 Osallistutaan Vantaan kaupungin lastensuojeluselvitykseen tammikuussa 2015  

 Osallistutaan THLn kanssa lastensuojelututkimuksen monitieteisen tutkimuskoordinaatiover-

koston suunnittelemiseen ja rakentamiseen Etelä-Suomen sote-alueen kuntien alueella; asian-

tuntijaseminaari yliopistolla toukokuussa 2015 

 Edistetään ylisukupolvisen huono-osaisuuden analyysia kuntien palvelukäytännöissä, kehittä-

misessä sekä tutkimuksessa mm. täydentämällä tutkimustietopankkia yhteistyössä THL:n 

kanssa; järjestämällä ylisukupolvisuutta käsittelevä Praksis päivä yhdessä THLn kanssa 

18.9.2015  

 Järjestetään pääkaupunkiseudun käytäntötutkimuksen päivä yliopistolla 28.09.2015 
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 Osallistutaan aktiivisesti Helsingin yliopiston eri tieteenaloja yhteen kokoavaan asiantuntijatoi-

mintaan sosiaali- ja terveydenhuollon käytännöistä nousevien teemojen ja ongelmien kommen-

toimiseksi ja analysoimiseksi 

 Varaudutaan osallistumaan lastensuojelun APOTTI tietojärjestelmän kehittämiseen yhteis-

työssä Soccan kanssa 

 Tuetaan Hyksin nuorisopsykiatrian terveyssosiaalityön kehittämistä 

 Edistetään palvelun käyttäjien ja kokemusasiantuntijoiden tiedon ja osallistumisen edellytyk-

siä ja mahdollisuuksia yhteistyössä Soccan kanssa 

 

Heikki Waris -instituutin tutkimustoiminta 2015   

 Osallistutaan tutkimushankkeeseen ’Jälkihuollon nuorten tuen tarpeet, asiakkuusprofiilit ja 

osallisuus’. Kyseessä on monivuotinen, monialainen tutkimus (sosiaalityö, hoito- ja lääketiede) 

Helsingin jälkihuoltonuorten asiakassegmenteistä, palvelukokemuksista sekä työntekijöiden 

haastatteluihin perustuvista moniammatillisen tiimityön haasteiden analyyseista.  

 

 Osallistutaan THL:n Huostaanoton syyt ja taustat -tutkimushankkeeseen, joka perustuu eri osa-

puolten yhteiseen tiedonmuodostukseen ja se mahdollistaa myös käytäntötutkimuksen mene-

telmällisen kehittämisen uudenlaisessa toimijaverkostossa 

 

 Yllämainitut tutkimushankkeet liittyvät vahvasti ylisukupolvisuuden tematiikkaan 

ja tukevat siihen liittyvää tiedonmuodostusta. 

 

 Osallistutaan tutkimusrahoitusten hakemiseen ainakin seuraavissa: Suomen Akatemian strate-

gisen tutkimusrahoituksen haku huhtikuussa 2015 (aiheena paljon sote palveluja käyttävien 

asiakkaiden analyysi, lapset ja nuoret); ERVA-tutkimusrahoitus syksyllä 2015 (aihe avoin); 

Suomen Akatemian tutkimusmäärärahahaku syyskuussa 2015. 

 

 Rakennetaan aktiivisesti ylisektoriaalisia kumppanuuksia (monialainen sote-tutkijaverkosto) ja 

valmistellaan tutkimussuunnitelmia sosiaali- ja terveydenhuollon suurkuluttajien ryhmäprofii-

lien analysoimiseksi ja heidän tarpeisiinsa vastaavien matalan kynnyksen palvelukokonaisuuk-

sien kehittämiseksi pääkaupunkiseudulla. 

 

Kansainvälisyyden edistäminen 

 Osallistutaan aktiivisesti ESWRAn Ljubljanan konferenssiin huhtikuussa 2015, johon on hyväk-

sytty kolme suullista esitystä instituutin toimijoilta; osallistutaan aktiivisesti SIG on Social Work 

Practice Research ryhmän toiminnan edistämiseen osana ESWRAa. 

 

 Aktivoidaan instituutin pohjoismaista yhteistyötä yhteistyössä Matilda Wrede -instituutin 

kanssa laatimalla pohjoismaisen sosiaalityön käytäntötutkimuksen rahoitushakemus. 

 

 Avataan Heikki Waris -instituutin englanninkieliset verkkosivut tammi-helmikuussa 2015 
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Julkaiseminen  

 Saatetaan yhdessä Matilda Wrede -instituutin toimijoiden kanssa painokuntoon käytäntötutki-

musta ja käytäntöjen kehittämistä edistävä oppi- ja käsikirja ’Sosiaalityön käytäntötutkimuksen 

uudet käänteet’ yhteistyössä Soccan ja Unigrafian kanssa 

 

 Toimitetaan yhdessä Matilda Wrede -instituutin toimijoiden kanssa Januksen teemanumero 

(2/2015) sosiaalityön käytäntöjen tutkimisesta, jossa julkaistaan useita instituutin toimintaa ana-

lysoivia tutkimusartikkeleita.  

 

 Työstetään huostaanottoa käsittelevä julkaisu yhdessä THL:n kanssa 

 

 Kirjoitetaan 2–3 artikkelin sarja referoituja kansainvälisiä artikkeleita sosiaalityön käytäntötut-

kimuksen metodiikasta  

 

 Laura Ylirukan sosiaalityön väitöskirja ja kolme ammatillista erikoistumiskoulutuksen opinnäy-

tettä valmistuu. 

 

Muut tehtävät 

 Sosiaalityön käytäntötutkimuksen Verstas – työelämässä toimiville käytäntötutkimuksen jatko-

opiskelijoille tukea ja ohjausta tarjoava foorumi jatkaa kokoontumisia muutaman kerran luku-

kaudessa. 

 

 Valmistellaan keväällä 2015 käytännön toimijoille käyttökelpoisessa muodossa olevan kooste 

opinnäytetutkimusten tuottamasta uusimmasta tutkimustiedosta, joka koskee ylisukupolvisuu-

den ilmiöitä ja niihin vaikuttamista 

 

 Jatketaan ylisukupolvisuuden ilmiöitä käsittelevän tutkimustietopankin täydentämistä yhteis-

työssä Soccan kanssa 


