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Mitä teemme 

vuonna 2016?

Socca

Socca
Pääkaupunkiseudun 

sosiaalialan osaamiskeskus
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Sosiaalijohto jatkaa säännöllisiä kokoontumisia

Aiheet nousevat ajankohtaisista muutospaineista. Seurataan

 hallituksen kärkihankkeiden etenemistä

Perheiden- ja lasten muutosohjelma

Ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon tukeminen

Perustulokokeilu

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

 sosiaalihuoltolain, ammattihenkilölain ja Kansa-lakien 
mukanaan tuomia muutoksia

 toimeentulotuen siirron vaikutuksia kuntien näkökulmasta

 sote-lain valmistelun etenemistä mm tutkimus- ja 
kehittämisrakenteiden näkökulmasta
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Uusia, päättyviä  ja vakiintuneita verkostoja

Uusia avauksia

 sosiaalihuollon asiakastyön kirjaamisvalmennus, 
valmentajavalmennus ja kansallinen tiedonhallinnan verkosto

 kansallinen ESR-hanke, sosiaalinen kuntoutus, Game on!

 yhteistyötä asiakastyön vaikuttavuutta kuvaavien mittarien 
kehittelyssä ja käyttöönotossa kuntien ja Apotin kanssa

 mukaan Lean-verkostoihin oppimaan ja soveltamaan 
menetelmää

Päättyvää

 VKK-Metro etsii uutta ympäristöä  ja uusia muotoja 
sivistystoimen piiristä
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Pysyvät kehittämisverkostomme

Pääkaupunkiseudun 

kuntien sosiaalijohdon 

verkosto
Sosiaalihuollon uudistuva 

lainsäädäntö

Pääkaupunkiseudun Praksis

Ylisukupolvisen syrjäytymisen 

katkaiseminen

GeroMetro –

Pääkaupunkiseudun 

vanhustyön 

kehittämisverkosto

Muistisairaan ikäihminen kotona 

asumisen tukeminen
VKK-Metro - Pääkaupunkiseudun 

varhaiskasvatuksen 

kehittämisyksikkö

Leikki ja leikilliset oppimisympäristöt

Kansa-koulu, sosiaalihuollon 

asiakasasiakirjalain toimeenpanohanke
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Pääkaupunkiseudun Praksis

Sosiaalityön kehittäminen, tutkimus ja 

opetus



Socca 6

Yhteinen teema vuosille 2014-2016

Ylisukupolvisen syrjäytymisen katkaisu

Ylisukupolvisuuden kysymyksiä tarkastellaan
• Julkaisemalla THL:n kanssa paikallista käytäntötutkimusta ja 

kansainvälistä tutkimusta yhdistävän Praksis-julkaisu, joka kokoaa 
opittua.

• Pääkaupunkiseudun oppimisverkostotapaamisissa
• Tarkastelemalla ilmiötä yliopisto-opetuksessa 
• Ylläpitämällä tietopankkia ilmiöön liittyvistä tutkimuksista
• Kuntien omissa kokeiluissa ja kehittämisrakenteissa

Vuonna 2016 haasteita ovat moniammatillisen opetuksen ja 
sosiaaliseen kuntoutuksen kehittäminen (ESR-hanke), rakenteellinen 
sosiaalityö, moniammatillinen työ sekä perheen että lapsen näkökulman 
vahvistaminen sosiaalityössä. Teemme myös Praksis-toiminnan 
arvioinnin muun muassa käytäntötutkimusten vaikuttavuudesta.

Praksiksessa yhdistyy kuntien strategioiden mukainen palvelujen 
kehittäminen ja Helsingin yliopiston sosiaalityön käytäntöjen ja 
käytäntötutkimuksen opetus, erityisesti lastensuojelun, 
aikuissosiaalityön ja terveydenhuollon sosiaalityön yhteistyössä.
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Kuntien oma Praksis-toiminta

Helsinki: Viraston palvelujen kehittäminen: uudet 
palvelukonseptit, moniammatilliset käytännöt ja 
hyvinvointimittarit.

Espoo ja Kauniainen: Lastensuojelu ja 
aikuissosiaalityö: uudet moniammatillisuutta tukevat 
työkalut käyttöön ja kokemusasiantuntijuustoiminnan 
laajentaminen. Huosta-hankkeen tutkimustulosten 
hyödyntäminen kehittämisessä.  

Vantaa: Täsmentyy myöhemmin.
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VKK-Metro

Pääkaupunkiseudun kuntien 

varhaiskasvatuksen kehittämis-

ja koulutusyhteistyö
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Leikki ja leikilliset oppimisympäristöt 2015 - 2016

Julkaisut
• Kehittämisyksiköt työstävät julkaisun työnimellä “25 teesiä aikuisen roolista leikissä”
• Kehittämiskauden aikana kerätyistä aineistoista laaditaan tutkimusraportti

Kehittämiskauden huipennus, kehittämistyön jatkuminen yksiköissä
• Loppuhaastattelut tehdään keväällä 2016
• Kehittämiskauden tuloksia juhlitaan toukokuussa 2016 Helsingin 

Kulttuuritalolla
• Loppukevään aikana luodaan työkaluja kehittämistoiminnan jatkuvuudelle 

Kehittämiskauden loppukiri

• Leikin kehittäminen jatkuu 25 varhaiskasvatusyksikössä
• Vertaistapaamisia ja koulutuksia järjestetään pääkaupunkiseudun 

varhaiskasvattajille
• Opiskelijat suorittavat harjoitteluja ja laativat opinnäytetöitä

Kehittämiskausi päättyy 31.7.2016
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GeroMetro

vanhustyön kehittämisverkosto

pääkaupunkiseudulla

Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta
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GeroMetroGeroMetro

Kehittämisteemana vuosina 2014-2016
Muistisairaan ikäihmisten kotona asumisen 

tukeminen

Järjestetään työpajoja, vertaistapaamisia ja loppuseminaari.

• Päivätoiminta ja päiväsairaala
• Gerontologinen sosiaalityö
• Asiakasohjaus

• Palvelukeskus ja kotona tapahtuva kuntoutus
• Omaishoito

• Muistisairaan hoitopolku

Kehittämistehtävät (18 kpl) päättävät kehittämiskautensa kesään mennessä 
ja kokoavat keskeiset saavutuksensa ”käsikirjaksi” 

Suunnitellaan seuraavan kauden 2016-2018 toiminnan toteutus ja 
valitaan kehittäjäryhmät. 
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Ikäihmisen kotona asumisen tukeminen

- monialainen palvelutarpeen arviointi ja kuntoutus

Perusterveydenhuolto 
hyvinvoinnin ja 

terveyden edistäjänä

Monialainen 
palvelutarpeen 

arviointi

Hoivateknologia

elämänlaadun tukena

Tuettu kotiutus 
yhdessä kotihoidon 

kanssa
Kotikuntoutus
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GeroMetro kehittämiskauden 2016-2018 teema
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Muu kehittäminen
Socca



Socca 14Socca

Toinen kokeilukausi 2015-2016 jatkuu…
• Kumppanikuntia edelleen Helsinki ja Vantaa, järjestöjen 

palveluista mukana Sininauhaliiton Peluuri ja 
Sosiaalipedagogiikan säätiön tieto- ja tukipiste Tiltti

• Tarkoitus jatkaa kokeiluna edelleen 2017-18, jonka jälkeen 
rahapeliongelman hoito voisi siirtyä osaksi Uudenmaan 
itsehallintoalueen palveluita.

Mitä oppeja kootaan?            
• rahapeliongelmasta kärsivien kohtaaminen 

psykiatrisilla ja päihdepolilinikoilla 
• selvitetään tarkoituksenmukaista työnjakoa 

erityisyksiköiden ja peruspalvelujen välillä     
• jatketaan avohoidon ja Peli poikki -ohjelman 

vaikuttavuuden arviointia
• kehitetään kuntien ja järjestöjen yhteistyötä        

Tukea, tietoa ja hoitoa  
rahapeliongelmiin
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Sosiaalihuollon tiedonhallinta 

Taustaa

• Sosiaalihuollon asiakaskirjalaki tuli voimaan 1.4.2015, ja se yhtenäistää ja 
rakenteistaa asiakastiedon kirjaamisen.

• Sosiaalialan osaamiskeskukset saivat THL:ltä rahoituksen lain  
toimeenpanoon vuosina 2015–2018 (Kansa-koulu)

• Espoo sekä Apotissa mukana olevat kunnat Helsinki, Vantaa, Kauniainen ja 
Kirkkoniemi ovat sitoutuneet rahoitukseen. Socca on palkannut tehtävään 
uuden erikoissuunnittelijan.  

Konkreettisesti 
• järjestämme  kaikille sosiaalialan ammattilaisille   avointa 

koulutusta
• valmennamme valmentajia
• verkostoimme kuntia kansallisesti niin että kaikki hyötyvät 

toistensa työstä                     
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Vaikuttavuus – mittaaminen, analysointi 
ja tiedon hyödyntäminen

Sosiaalijohdon ja tutkija Petteri Paasion tehtävänä on:

• Luoda yhteinen kokonaisvaltainen psykososiaalisen hyvinvoinnin mittari 
aikuissosiaalityöhön – kaikki tieto vaikuttavuudesta tulee toistetun 
tilannearvioinnin kautta

• Tukea Helsingissä meneillään olevaa terveys- ja hyvinvointimittareihin liittyvää 
työtä (aikuissosiaalityö + lääkäripalvelut)

• Valmistella valtiontutkimusrahoitushakuun (ent. evo-rahoitus) tutkimushanke 
aikuissosiaalityön kokonaisvaltaista hyvinvointimittarin pilotointia, arviointia ja 
validointia.

• Yhteistyö Apotin kanssa vaikuttavuusmittareiden rakentamisesta Apotin 
järjestelmiin. 
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Kehittämistyötä tukeva tutkimus

Käynnissä oleva tutkimus
• Heikki Waris -instituutissa tehtävä sosiaalityön käytäntötutkimus edelleen 

vahvin yhteytemme yliopistolliseen tutkimukseen 

• Lisäksi varhaiskasvatuksessa ja peliriippuvuudessa tehdään omaa tutkimusta

Uudet tutkimusaloitteet 
• GeroMetro mukana hallituksen Ikäihmisten ja kotihoidon kärkihankkeen 

rahoitushaussa
• Sote-integraatiota tukeva tutkimus, koskee terveys- ja hyvinvointierojen 

mittaamista, analysointia ja kertyvän tiedon hyödyntämistä toiminnan 
ohjauksessa ja johtamisessa  

• Peliklinikalla jatkuu hoitointerventioiden tutkimus
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Viestintä

Jatkamme viestintäyhteistyötä HUS:n
perusterveydenhuollon yksikön 
kanssa.

Vuonna 2016 kokoamme yhteen, 
kiteytämme ja välitämme eteenpäin 
kehittämisverkostojemme päättyvien 
kehittämiskausien tuloksia. 
-> Julkaisut, tapahtumat, uutisointi, 
verkkosivut ja blogit
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Ihmisemme
Valtionavustuksella vakituisessa työsuhteessa

johtaja Pirjo Marjamäki

tiedottaja Riitta Ropo

projektisihteeri Annikka Sinkkonen

Kuntien ja yliopiston yhteisellä rahoituksella

kehittämispäällikkö Laura Yliruka (Socca)

professori Mirja Satka (Helsingin yliopisto)

yliopistonlehtori Aino Kääriäinen (yliopisto)

yliopistonlehtori Ritva Poikela (Helsingin yliopisto)

Määräaikaisesti

erikoissuunnittelija Saija Turunen (varhaiskasvatus)
erikoissuunnittelija Tiina Autio (vanhustyö)

koulutussuunnittelijat Ilkka Tahvanainen (varhaiskasvatus) ja 
Tiina Soukiala (vanhustyö)

tutkija Petteri Paasio (Peliklinikka)

projektipäällikkö Corinne Björkenheim (Peliklinikka)
erikoissuunnittelija Anna Väinälä (Kansa-koulu)
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Tutustu tarkemmin toimintaamme!

Löydät meidät Meilahden sairaala-alueelta.

www.socca.fi

Socca

Facebookissa

http://www.socca.fi/
https://www.facebook.com/pages/Socca-P%C3%A4%C3%A4kaupunkiseudun-sosiaalialan-osaamiskeskus/746222835455694


Socca 21

Heikki Waris -instituutin 

toimintasuunnitelma 2016

Professori Mirja Satka

Sosiaalitieteiden laitos

Helsingin yliopisto
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Instituutin toimintaympäristön 
haasteet vuonna 2016 

• 2016 verkostomuotoinen Praksis-toiminta pääkaupunkiseudun 
kuntien ja järjestöjen kanssa on vakiintunut, mutta instituutin 
toimintaympäristö on rakentumassa uudeksi sote-uudistuksen 
seurauksena. Sen tulee näkyä instituutin orientoitumisessa 
tehtäväänsä.

• Suurin haaste: yhteistyön avaaminen terveydenhuollon toimijoiden 
kanssa

• Avainasemassa yhteistyö lääketieteellisen tiedekunnan kanssa sekä
• Kummankin alan peruskoulutuksen käytännönopetuksen 

kehittäminen yhteisoppimisen periaatteita hyödyntäen (vrt. 
ShL/ThL)

• Terveydenhuollon ja sote-sosiaalityön erikoistumis- ja 
jatkokoulutukseen panostaminen (rekrytointi ja tutkimusohjaus) 
aiempien aiheiden lisäksi

• Tuleviin tutkimus- ja kehittämisrakenteisiin vaikuttaminen.
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Heikki Waris -instituutin
tehtävä 2016-2020

• Kehittää sosiaalityön ja monialaisen käytäntötutkimuksen 
menetelmiä, käsitteitä ja metodologiaa.

• Antaa tiedeperustaista opetusta ja ohjausta opiskelijoille ja 
työyhteisöille ammattikäytäntöjen kehittämisessä ja tutkitun 
tiedon tuottamisessa.

• Innostaa ja tukea tutkimukseen perustuvan osaamisen 
kehittymistä työyhteisöissä ja omalla alallaan laajemminkin.

• Rakentaa edellytyksiä monitoimijaiselle, osaavalle sote-
yhteistyölle.

• Osallistua kansainväliseen yhteistyöhön ja näkyä alansa 
tutkimuksen, kehittämistyön ja opetuksen asiantuntijana 
kansainvälisesti.



Socca 24Socca

Heikki Waris -instituutin
toimintalohkot vuonna 2016

• Sosiaalityöntekijöiden käytännönopetus ja 
moninäkökulmaisen toimijuuden edistäminen (sote)

• Käytännön opettajakoulutus

• Ammatillisia käytäntöjä palveleva tiedontuotanto 
(oppimisverkostotyöskentely) sekä tieteellinen 
tutkimustoiminta

• Korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen mahdollistavien 
tutkimus- ja kehittämisrakenteiden aikaansaaminen sosiaali-
ja terveysalalle  

• Sosiaalityön käytäntötutkimuksen kotimainen ja 
kansainvälinen julkaiseminen

• Verkostoyhteistyö
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HW instituutti 2016
Sosiaalityön opiskelijoiden käytännönopetus

• Uudistetaan sosiaalityön käytännönopetusjaksot osana 
yliopistotutkintojen rakenneuudistusta (esim. 
tieteidenvälisyys, työelämäosaaminen, opiskelun 
sujuvoittaminen)

• Kehitellään monitoimijaista, asiakaslähtöistä 
käytännönopetusta lääketieteen ja sosiaalityön yhteistyönä 
maisteriopintojen vaiheessa.
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HW instituutti 2016
Verkostomuotoisen Praksiksen arviointi

• Palkataan vuoden 2016 alussa Praksiksen arvioinnin suorittava 
tutkija.

• Julkistetaan arviointiraportti

• Julkaistaan käytäntötutkimusjakson arvioinnista tieteellinen 
artikkeli
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Heikki Waris -instituutti  2016:
Sote-alan ammatillisia käytäntöjä tukeva tutkimus

• Panostetaan pääkaupunkiseudun kuntien piiristä tulevien 
sosiaalityöntekijöiden ohjaamiseen käytäntötutkimuksen 
jatkokoulutusseminaarissa, Verstaassa.

• Luodaan edellytyksiä tutkimusyhteistyölle 
pääkaupunkiseudun kuntien, järjestöjen ja HUSin kanssa 
panostamalla tutkimusrahoitushakuihin (esim. SA:n STN haku; 
KAKS, ERVA, ym.)

• Kootaan ja arvioidaan ylisukupolvisuuden ilmiöihin liittyneen 
temaattisen työskentelyn hyötyjä 2014-2016; tulokset 
julkaistaan käytäntöjen tietoperustaa ja palvelujen 
kehittämistä palvelevassa muodossa.
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Heikki Waris .instituutin 2016
Tutkimus- ja kehittämisrakenteet, sote

• Seurataan uudistuksen etenemistä ja osallistutaan aktiivisesti 
tiedepoliittiseen keskusteluun tulevista tutkimus- ja 
kehittämisrakenteista.

• Osallistutaan valtioneuvoston kansalian organisoimaan 
kokeilemalla kehittämisen työpajoihin ja niiden pohjalta 
käynnistyvään kokeilutoimintaan ja sen tutkimiseen.
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Heikki Waris -instituutin 
Julkaisusuunnitelma 2016

• Julkistetaan oppi- ja lähdekirja Käytäntötutkimuksen taito 
(sekä uusintapainos teoksesta Sosiaalityön käytäntötutkimus); 
julkistamisseminaari keväällä 2016

• Julkaistaan instituutin sivuilla Kaisa Pasasen pro gradu –
tutkielma

• Julkaistaan opiskelijoiden parhaat käytäntötutkimukset (yht. 
yli 60)

• Kansainvälisiä ja kotimaisia artikkeleita sosiaalityön 
käytäntötutkimuksesta, sosiaalityön menetelmistä (erit. 
Kuvastin; narratiiviset menetelmät, rakenteellinen sosiaalityö)

• Kehitellään blogimuotoista julkaisemista (rakenteellinen 
sosiaalityö)
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Heikki Waris -instituutin 
Verkostoyhteistyö 2016

• Praksis jatkuu verkostomuotoisena ja muuttuvassa 
toimintaympäristössä itse itseään uudistavana 
toimintatapana.

• Jatketaan yhteistyötä THL:n kanssa: Osallistutaan aktiivisesti 
Lastensuojelun tutkimus- ja kehittämisstrategian 
toimeenpanoon: 

• 1) toimimalla Lastensuojelun kansallisessa 
kehittämisklinikassa sekä 

• 2) osallistumalla Lastensuojelun verkkokäsikirjan 
tutkimusperustaiseen kehittämiseen.

• Tehdään koti- ja pohjoismaista yhteistyötä Matilda Wrede 
instituutin kanssa sekä alan ammattikorkeakoulujen kanssa.


