
 

|   Socca   |   PL 442, Tukholmakatu 8 F, 00029 HUS  |   socca@hus.fi   |   www.socca.fi   | 
 

    
 

 

Kooste vuonna 2016 valmistuneista opiskelijoiden sosiaalityön 

käytäntötutkimuksista 
 

Helsingin yliopistossa sosiaalityön oppiaineessa on pakollisena opintojaksona Sosiaalityön käy-

täntötutkimuksen -opintojakso, jonka tavoitteena on luoda valmiuksia tutkia ja kehittää työkäy-

täntöjä sosiaalityössä. Opintojaksolla opiskelijat tekevät sosiaalityön käytäntötutkimuksen yh-

teistyössä työyhteisöjen kanssa. 

Tässä on kooste vuonna 2016 valmistuneista käytäntötutkimuksista (59 kpl). Julkaisemme myös 

vuosittain joitakin käytäntötutkimuksia osoitteessa  

www.socca.fi/opiskelijoidenkaytantotutkimuksia 

 

Lastensuojelu 
 

Avslutande av klientskap inom barnskyddet och återkommande 
klientskap  

Helsinki/lastensuojelu 

Monikulttuurisuuden huomioiminen lastensuojelussa: Lapseen 
kohdistuvan väkivallan taustoja lastensuojelutarpeen selvityksissä 

Helsinki/lastensuojelu 

Lapsen huomioiminen lastensuojelussa silloin kun asiakkuuteen 
liittyy huolto- ja tapaamisriita 

Vantaa/lastensuojelu 

Lapsen kanssa työskentely lastensuojelutarpeen arviointia 
tehtäessä 

Helsinki/lastensuojelu 

Lastensuojelun läheisverkostosijoituksen keskeiset elementit: 
Sijaisvanhempien ja sosiaalityöntekijöiden näkemys 

Espoo/lastensuojelu 

Lasten ja sosiaalityöntekijöiden kahdenkeskiset tapaamiset: Lasten 
osallisuuden kehittäminen lastensuojelun avohuollon sosiaali-
työssä 

Helsinki/lastensuojelu 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ajatuksia ruokamaksu-
sitoumuksiin liittyvästä työskentelystä 

Vantaa/lastensuojelu 

Lastensuojelun avohuollon asiakassuunnitelmat ja tuen tarpeen 
arviointimalli 

Helsinki/lastensuojelu 

Lapsen fyysisen kaltoinkohtelun tunnistaminen ja pahoinpitely-
epäilyn selvittäminen 

Etelä-Suomi/aluesairaala 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä asiakastyön 
dialogisesta vuorovaikutuksesta 

Pääkaupunkiseutu/ 
lastensuojelu 

Vanhempien mielenterveysongelmat lastensuojelun avohuollon 
sosiaalityössä 

Helsinki/lastensuojelu 

Virolaiset maahanmuuttajat lastensuojelutarpeen selvityksessä Helsinki/lastensuojelu 
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Vantaan maahanmuuttajapalveluiden jälkihuoltonuorten käsitys 
hyvinvoinnista ja saamastaan tuesta 

Vantaa/ 
maahanmuuttajapalvelut 

Maahanmuuttotaustaisuuden näkyminen lastensuojetarpeen selvi-
tyksissä: Afrikasta ja Lähi-idästä lähtöisin olevat perheet arvioinnin 
asiakkaina 

Helsinki/lastensuojelu 

Lastensuojelun uusiutuvat asiakkuudet Helsinki/lastensuojelu 

Lastensuojeluasiakkaiden kokemuksia palvelujärjestelmän 
toimivuudesta 

Varkaus/SOS-lapsikylä 

Haavetta etsimässä: Vantaan jälkihuollon asiakasnuorten 
tulevaisuudenkuvat 

Vantaa/lastensuojelu 

Unga asylsökande mäns upplevelser av delaktighet under asylpro-
cessen och vid flyktingförläggningen 

Pietarsaari/vastaanotto-
keskus 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kokemuksia viranomaisyh-
teistyöstä lapsiin kohdistuvien pahoinpitely- ja seksuaalirikosten 
selvittämisessä 

Helsinki/lastensuojelu 

Aikuissosiaalityö 
 

Aikuissosiaalityön palvelutarpeenarvio ja sosiaaliohjaajien 
tulkinnat 

Helsinki/aikuissosiaalityö 

Vuxensocialarbete under vårdledigheten      Helsinki/nuorten aikuisten 
sosiaalityö 

Kartoitus Espoon aikuissosiaalityöhön saapuneista uuden sosiaali-
huoltolain pykälän 35 mukaisista ilmoituksista ja yhteydenotoista 

Espoo/aikuissosiaalityö 

Vertaistukiryhmä sosiaalisen kuntoutuksen muotona Espoon Ki-
pinä-toiminnassa 

Espoo/aikuissosiaalityö 

Sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä asiakaspalveluraadin 
toiminnasta 

Helsinki/aikuissosiaalityö 

Startti-pajatoiminta: Nuorten kokemuksia sosiaalisesta 
kuntoutuksesta 

Hollola/Peruspalvelukeskus 
Oiva 

Klubitalolta sosiaalista pääomaa? Vantaan asumispalvelujen 
asiakkaiden kokemuksia 

Vantaa/Klubitalo 

Joogan hyödyt päihdekuntoutuksessa työntekijöiden arvioimana Järvenpää/sosiaalisairaala 

Nuorten aikuisten tarpeet sosiaalisen kuntoutuksen hakemuksissa Vantaa/nuorten aikuisten 
sosiaalityö 

Verkostoyhteistyön mahdollisuudet koulupoissaolojen ehkäisyssä Espoo/Nuorten turvatalo 

"Tuoda esiin niit asiot täält kentält ja koittaa muuttaa jotain" – 
Teemahaastattelu sosiaalityöntekijöiden rakenteellisen sosiaali-
työn käsityksistä ja käytännön sovelluksista 

Helsinki/aikuissosiaalityö 

Asiakaslähtöisyyden diskurssi nuorten kriisityössä Helsinki/Nuorten kriisityö ja 
vastaanotto 

Asunnottomuuden uhan alla olevien lapsiperheiden kanssa 
työskentely  

Espoo/aikuissosiaalityö 

Asuntopuolto asiakastyön välineenä ja työkäytäntönä Espoo/aikuissosiaalityö 

Moniammatilliset teemat 
 

Ingripande i skolfrånvaro - åtgärder, samarbete eller att skapa 
gemenskap? 

Helsinki/Fålkhälsan 

Socialt arbete över gränserna – Ett samarbete mellan det sociala 
arbetet inom den psykiatriska öppenvården och  
vuxensocialarbetet 

Espoo/HUS-Jorvi 

Samarbetets möjligheter och utmaningar: En studie om  
samarbetet mellan den Ungdomspsykiatriska polikliniken och 
Östra centrums barnskyddsbyrå 

Helsinki/lastensuojelu 
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Aikuissosiaalityön ja mielenterveyspalveluiden yhteistyön 
toimivuus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa 

Helsinki/aikuissosiaalityö 

Miehet sosiaalialan ammattilaisina: Kokemukset sukupuolen  
merkityksestä asiakastyössä 

Vantaa/perhepalvelut 

Monitoimijaista sosiaalityötä etsimässä: Yhteistyön kehittäminen 
aikuissosiaalityön, ielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden, 
vammaispalveluiden ja vanhuspalveluiden sosiaalityön välillä 

Tuusula/aikuissosiaalityön  
vammais- ja vanhuspalvelu  
ja mielenterveyskuntoutu-
jien asumispalvelut 

Sosiaalitoimiston ja TE-toimiston työntekijöiden näkemyksiä 50–
62-vuotiaiden asiakkaiden kanssa tehtävän moniammatillisen 
yhteistyön haasteista, kehittämistarpeista ja hyödyistä 

Pääkaupunkiseutu/aikuis-
sosiaalityö ja TE-toimisto 

Terveyssosiaalityö 
 

Mittemellan - En studie om serviceproduktionen för en 
svårdefinierbar brukargrupp med kontakt till barnskyddet och  
handikappservicen 

Helsinki/lastensuojelu 

”Mer för oss ungdomar” Kartläggning av behov svenskspråkiga 
unga vuxna personer med funktionsnedsättning har gällande 
verksamhet funktionshinderorganisationer ordnar 

Samarbetsförbundet kring 
funktionshinder (SAMS) 

Kartläggning av de sociala frågor som anställda stöter på i sitt 
arbete inom hälsovården. En enkätstudie utförd i Kimitoöns 
kommun 

Kimitoö/hälsovården 

Sosiaalinen kuntoutus terveyssosiaalityössä – näkemyksiä  
aikuispsykiatrian kentältä 

Helsinki/HUS-psykiatrian 
poliklinikka 

Asta-lomakkeisto asumispalvelujen tarpeen arvioinnissa Espoon 
vammaispalveluissa 

Espoo/asumispalvelut 

Vanhustyö  
Gerontologisen sosiaalityön asiantuntijuus ympärivuorokautisen 
hoitopaikan hakemisessa 

Etelä-Suomi/gerontologinen 
sosiaalityö 

Järjestöt 
 

”Titta när jag klättrar” - En aktionsstudie om barnens delaktighet 
på Folkhälsans Familjekraft-läger 

Helsinki/Fålkhälsan 

Nationellt adopterades upplevelser och behov av stöd”: Lägger du 
grunden till ett hus på ett visst sätt så har det en inverkan på hur 
huset står i slutendan. Har du en bit som är lite annorlunda behö-
ver du kanske sätta in några extra bitar för att stöda huset mera.” 

Helsinki/Adoptioperheet ry-
Adoptiva familjer rf 

Äidiksi tulemisen ja äitiyden tarinat adoptioblogeissa Helsinki/Palastakaa lapset ry 

Kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen sisäiset arviointimekanismit 
ja niiden suhde sosiaalityön käytäntötutkimukseen – 
Tapaustutkimuksena Save The Children Internationalin globaalin 
QLE -indikaattorin implementointi Perussa 

Lima/Peru/Save the Children 

Lastensuojelujärjestön tukiperhetoiminnan kehittäminen Helsinki/Pelastakaa lapset ry 

Nuorten sosiaalinen kuntoutus ja sosiaalisen toimintakyvyn 
tukeminen Kohti itsenäistä elämää -kurssilla 

Helsinki/Helsingin seudun 
erilaiset oppijat ry 

Kanssakulkeminen verkkovertaistuessa: 
Kokemuksia Naisten Linjan verkkovertaisryhmistä 

Helsinki/Naisten Linja  
Suomessa ry 
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