
VANTAAN AIKUISSOSIAALITYÖ 
KÄYTÄNTÖTUTKIMUSAIHEET



YKSIN ALAIKÄISINÄ MAAHAN TULLEET 
PAKOLAISET

- Tutkimuspaikka: Maahanmuuttajapalvelut. 
Unikkotie 15, 01300 Vantaa.

- Tutkimusidea: yksin alaikäisinä 
maahantulleiden, mutta nyt jo täysi-ikäisten ns. 
jälkihuoltonuorten (18-21 v) pakolaisten 
hyvinvoinnin edistäminen, kasvuolojen 
epäkohtien poistaminen ja sosiaalipalvelujen 
tarve Vantaalla. 



• ei makseta palkkaa

• Yhteystiedot: sosiaalityöntekijä Liisa 
Karjalainen, liisa.karjalainen@vantaa.fi

• P. 09-83922179

mailto:liisa.karjalainen@vantaa.fi


Nuorten asuminen

• Tutkimuspaikka: nuorten toimintayksikkö. 
Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa.

• Tutkimusidea: Nuorten asumisen haasteet ja 
sen edellyttämä rakenteellinen työ. 
Tutkimusaiheen voisi linkittää Ohjaamon ja 
Vantaan aikuissosiaalityön asumisen 
ohjauksen työskentelyyn asunnon saannin 
esteiden poistamiseksi. 



• Opiskelijalle ei makseta palkkaa.

• Yhteystiedot: sosiaalityön esimies Eeva Liukko. 
eeva.liukko@vantaa.fi, 0405545563, johtava 
sosiaalityöntekijä Ann-Britt Knoblock. ann-
britt.knoblock@vantaa.fi p. 0405396228. 

mailto:eeva.liukko@vantaa.fi
mailto:ann-britt.knoblock@vantaa.fi


Mielenterveys ja päihteiden käyttö 
itsenäistyvillä nuorilla

• Tutkimuspaikka: Aikuissosiaalityö, nuorten 
toimintayksikkö, Karsikkokuja 15, 01360 
Vantaa

• Tutkimusidea: Itsenäistymisen, 
mielenterveyden ja päihteiden käytön 
kysymykset nuorilla sosiaalityön asiakkailla. 
Aineisto: sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaat.

• Tavoitteena saada koostettu kuva nuorten 
tilanteesta ja palvelutarpeesta. 



• Opiskelijalle ei makseta palkkaa

• Yhteystiedot: sosiaalityön esimies Eeva Liukko. 
eeva.liukko@vantaa.fi. p.0405545563. Johtava 
sosiaalityöntekijä Ann-Britt Knoblock. ann-
britt.knoblock@vantaa.fi. p.0405396228.

mailto:eeva.liukko@vantaa.fi
mailto:ann-britt.knoblock@vantaa.fi


Yhteistyön puu- kyselymalli

• Tutkimuspaikka: aikuissosiaalityö, nuorten 
toimintayksikkö, Karsikkokuja 15, 01360 
Vantaa.

• Tutkimusidea: Yhteistyö-puu –kyselymallin 
suunnittelu asiakaslähtöiseksi ja asiakkaita 
osallistavaksi, toiminnan kehittämiseen 
ohjaavaksi työmenetelmäksi. 

• Mallintaminen esimerkiksi yhdessä nuorten 
kanssa. 



• Opiskelijalle ei makseta palkkaa

• Yhteyshenkilöt: sosiaalityön esimies Eeva 
Liukko. eeva.liukko@vantaa.fi. p.0405545563. 
johtava sosiaalityöntekijä Ann-Britt 
Knoblock.ann-britt.knoblock@vantaa.fi p. 
0405396228. 

mailto:eeva.liukko@vantaa.fi
mailto:Knoblock.ann-britt.knoblock@vantaa.fi


Tikkurilan klubitalo

• Tutkimuspaikka: Vantaan aikuisosiaalityö, 
asumispalvelut. Kielotie 11 B, 01300 Vantaa

• Tutkimusidea: Tikkurilan klubitalo 
aikuissosiaalityön kumppanina Vantaalla. Miten 
toiminta on käynnistynyt? Asiakkaiden ja 
työntekijöiden näkökulma.

• Opiskelijalle ei makseta palkka

• Yhteystiedot: Sosiaalityöntekijä Hanna 
Tuomisto.hanna.tuomisto@vantaa.fi p 
0503122043

mailto:Tuomisto.hanna.tuomisto@vantaa.fi


VANTAAN LASTENSUOJELUN 
KÄYTÄNTÖTUTKIMUSAIHEET



LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖ
1) Tutkimuspaikka
Tikkurilan lastensuojelu, avohuolto (Talvikkitie 37, 01300 
Vantaa) 
2) Alustava tutkimuskohde 
Lapsen huomioiminen ja osallisuus lastensuojelussa 
silloin kun taustalla on huolto- ja tapaamisriita. 
Asiakkaiden (lasten ja vanhempien) kokemuksia 
asiakkuudesta ja lapsen osallisuudesta. 
3) Palkkio Opiskelijalle voidaan maksaa jaksolta palkkiona 
yht. 1000€
4) Yhteystiedot
Kehittäjäsosiaalityöntekijä Hanna Tulensalo, 
hanna.tulensalo@vantaa.fi 040-7086387
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mailto:hanna.tulensalo@vantaa,fi

