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Mitä teemme 

vuonna 2017?

Socca

Socca
Pääkaupunkiseudun 

sosiaalialan osaamiskeskus
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Socca mukana sote-valmisteluissa

Kärkihankkeet

• Päävastuu Lape-hankkeen 

kokonaisuudesta 

• Ikäihmisten GeroMetro verkostolla 

kärkihankkeen mukaiset tavoitteet

• Tiivis yhteistyö muutosagenttien kanssa

Taustatietoa valmisteluille

• Sosiaalihuollon henkilöstöä ja 

tehtävärakenteita koskeva 

selvitystyö 

• Asiakastyön vaikuttavuustiedon 

tuottaminen

Uudenlaisen toimintatavan 

edistäminen

• HUS kehittäjävalmennuksen laajeneminen 

sosiaalialalle (yhteistyö 

perusterveydenhuollon yksikön kanssa)

• Sosiaalihuollon kirjaamisvalmennus luo 

edellytyksiä sote yhteistyölle

Muu vaikuttaminen

• Lausuntojen antaminen

• Sosiaalityön tutkimus- ja opetusyhteistyön 

valmistelu osana osaamisen tukikeskuksia 

(OT)

• Osallistuminen maakunnallisen tutkimus- ja 

kehittämisrakenteen valmisteluun?
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Lapsen parhaaksi, yhdessä 

enemmän -hanke

Pääkaupunkiseudun lasten ja perheiden 

muutosohjelma
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Pääkaupunkiseudun kehittämiskohteet
vuosina 2017-2018

1. Perhekeskustoimintamali

2. Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin 
tukena

3. Erityispalvelujen kehittäminen

4. Lasten ja nuorten palvelujen osaamis- ja tukikeskuksen valmistelu 
(OT-keskus)

www.socca.fi/lapsenparhaaksi

Kehittämisessä mukana

• Espoo, Helsinki, Vantaa, Kauniainen, 

Kerava, Kirkkonummi ja HUS 

• Alueen korkeakouluja ja järjestöjä

• Pääkaupunkiseudun Praksis-verkosto

Tavoitteena

• Palveluiden laadun ja yhdenvertaisen 

saatavuuden varmistaminen

• Asiakaslähtöiset integroidut palvelut ja uudet 

toimintamallit pääkaupunkiseudulla. 

Socca hallinnoi ja koordinoi kokonaisuutta

http://www.socca.fi/lapsenparhaaksi
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Pääkaupunkiseudun Praksis

Sosiaalityön kehittäminen, tutkimus ja 

opetus
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Toimintaympäristön 
muutoksen haasteita

• Yliopisto-opetus uudistuu ja uudet tutkintovaatimukset 
elokuussa 2017

– uudet opintojaksot, uudenlainen opiskelijoiden valinta

• Monialainen opetus ja tutkimus soten kautta

• Praksiksen organisoituminen tulevaisuudessa 
(verkostomallista porrasteiseen verkostomalliin?) 
 kytkeytyy SOTE-rakenteiden suunnitteluun, yhteys 
osaamisen tukikeskuksiin
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UUSI YHTEINEN TEEMA: 
Monialainen yhteistyö

Uudet hankkeet osaksi Praksiksen oppimisverkostoja

• PRO SOS (leikillisyys ja pelillisyys) – monitoimijaiset ja avoimet 

oppimisverkostot erityisesti aikuissosiaalityössä

• Lape-oppimisverkostot monitoimijaisia ja avoimia, mutta erityisesti 

lastensuojelu ja lastensuojelun oppimisverkostot (osa lapen

valtakunnallista oppimisverkostotoimintaa).

• Learning Lab, Espoossa oleva asukastalo: moninäkökulmainen, 

asukkaat mukaan ottava sosiaalityön käytäntötutkimus ja kehittäminen

Opetus: Käytännönopetuksen opintojaksot uudistuvat 

syksyllä, monialainen näkökulma vahvistuu 

www.socca.fi/praksis

http://www.socca.fi/praksis
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Kansa-koulu

Sosiaalialan ammattilaisten valmentaminen 

uuden asiakasasiakirjalain mukaiseen, 

valtakunnallisesti yhtenäiseen kirjaamiseen 
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Sosiaalihuollon tiedonhallinnan 
Kansa-koulu-hanke

Tukee sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautumista
– Kirjaamisvalmennukset ja kansallisten määritysten ja luokitusten 

käyttö yhdenmukaistavat kirjaamiskäytäntöjä ja parantavat 
asiakastiedon hyödynnettävyyttä  

Taustatyötä sote-uudistukselle
– Yhdenmukainen kirjaaminen auttaa yhtenäistämään toimintakäytäntöjä 

riippumatta siitä, kuka palvelut tulevaisuudessa tuottaa

Osa kansallista, sosiaalialan osaamiskeskusten yhteistä Kansa-
koulu-hanketta vuosina 2015–2018

– Jokaisessa sosiaalialan osaamiskeskuksessa aluekoordinaattori, joka 
kouluttaa kirjaamisvalmentajia samojen yhteisten sisältöjen ja 
materiaalien pohjalta.

www.socca.fi/kansa-koulu

http://www.socca.fi/kansa-koulu
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Kirjaamisvalmennus
pääkaupunkiseudulla

Valmennukset vuonna 2017 

• I-vaiheen valmennukset jatkuvat, 
keväällä 3 ryhmää, kesään 
mennessä 140 
kirjaamisvalmentajaa

• II-vaiheen valmennukset alkavat 
syksyllä, tulossa 10 
valmennusryhmää, yhteensä 
noin 300 kirjaamisvalmentajaa

Kirjaamisvalmentaja toimii valmennuksen jälkeen omassa 
organisaatiossaan asiantuntijana, joka perehdyttää oman 
organisaationsa henkilöstön määrämuotoiseen kirjaamiseen.

Valmennuksiimme osallistuvat 
• Helsinki, Espoo, Vantaa, 

Kirkkonummi ja Kauniainen
• Laurea, Metropolia ja DIAK
• Yksityisiä palveluntuottajia 

Pääkaupunkiseudun valmentajaverkosto  
• Tukea valmentajille omien 

valmennusten järjestämiseen ja 
uusinta tiedon sosiaalialan 
tiedonhallinnasta 
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Sosiaalityön vaikuttavuus
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Tutkittua tietoa palvelujen
uudistamisen tueksi

Tuleva sote-uudistus edellyttää tutkittua tietoa tehokkaiden 
uusien palvelujen järjestämisen ja organisoinnin pohjaksi 
-> suuri tarve vaikuttavuuden arvioinnille.

• Osallistumme asiantuntijaverkostoihin sekä valtakunnallisesti 
että pääkaupunkiseudulla

• Vaikuttavuutta kuvaavat mittarit osaksi tulevaisuuden 
palvelupaketteja, mm. olemme mukana SITRAn johdolla 
tehtävässä työssä.       
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Vaikuttavuustyö pääkaupunkiseudulla

Aikuisväestön hyvinvoinnin kokonaisuuden mittari

• Tuetaan kuntia mittarin käyttöönotossa

• Tutkitaan mittarin käytettävyyttä ja ominaisuuksia

Yhteistyö Apotin kanssa

• Valmistellaan yhdessä Apotin kanssa kehittämishanke, jossa 
kertyneen datan ja tutkitun tiedon pohjalta edelleen 
kehitetään mittareita 

www.socca.fi/vaikuttavuus

http://www.socca.fi/vaikuttavuus
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GeroMetro  

ikäihmisten palvelujen

kehittämisverkosto

pääkaupunkiseudulla
Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta
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• Ikäihmisten palveluiden sosiaali-

ja terveydenhuollon kehittämis-, 

koulutus- ja tutkimusverkosto

• Mukana Espoo, Helsinki, Vantaa, 

Kauniainen, Kerava ja 

Kirkkonummi

• Pysyvä kehittämisrakenne 

perustettiin vuonna 2014

• Kehittämistä monitoimijaisissa 

kehittäjäryhmissä yhdessä 

ikäihmisten kanssa - oivalluksia 

työstetään ja jaetaan verkostossa

GeroMetro –
”Pienillä askelilla suuriin saavutuksiin”

Tiivistä yhteistyötä muutosagentin ja Uudenmaan sote muutosryhmän 

kanssa, samansuuntaiset tavoitteet ikäihmisten kärkihankkeen kanssa 

tuottavat yhteistä toimintatapaa tulevaisuuden palveluiden järjestämiseen.

www.socca.fi/gerometro

http://www.socca.fi/gerometro


Socca 16Socca

Kehittämisteemana vuosina 2016-2018

Kuntoutus kotona

Luomme pääkaupunkiseudulle yhteistä ikäihmisten Kuntoutus 
kotona -mallia koordinoidulla yhteiskehittämisen prosessilla

• Mukana uusina kuntina Kirkkonummi ja Kerava sekä 

yhteistyökumppaneina mm. Metropolia ammattikorkeakoulu, Postin 

kotipalvelut, Apotti ja Helsingin yliopisto

• Vuonna 2017 kehittäjäryhmät aloittavat kehittämistoimintansa ja vievät 

eteenpäin omaa osuuttaan yhteisestä mallista 

• Yhteinen prosessointi, jakaminen ja oppiminen mahdollistuvat yhteisillä 

foorumeilla. Järjestämme työpajoja, vertaistapaamisia, seminaareja, 

opintomatkoja ja koordinoimme oppilaitosyhteistyötä ja tutkimusta
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PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä 

rakentamassa

Pääkaupunkiseudun osahanke

Pelillisyyttä ja leikillisyyttä 

aikuissosiaalityöhön
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Tavoitteet
• Vahva asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö 

sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti ja 
perustoimeentulotuen Kela-siirto huomioiden

• Sosiaalityön aseman selkeyttäminen ja vahvistaminen
sote-uudistuksessa.

Valtakunnallinen PRO SOS –hanke

Mukana
Seitsemän sosiaalialan osaamiskeskusta, 
95 kuntaa, Kuntaliitto ja Jyväskylän 
yliopiston Chydenius -instituutti

Kohderyhmä
Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat 
ja erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat 

ESR-rahoitus vuosina 2016-2018
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Tavoitteet

1.) Kehittää leikillisyyden ja pelillisyyden 
elementtejä hyödyntävä sosiaalisen 
kuntoutuksen toimintamalli yhteistyössä 
palvelukäyttäjien kanssa.

2.) Tuottaa tietoa ja arviointikriteeristö
siitä, minkä tyyppisille asiakkaille uusi 
palvelumalli on toimiva.

3.) Toimeentulotuen Kela siirto: Kehittää 
toimintakäytäntöjä ja ohjausta siitä, 
kenelle pelillinen sosiaalinen kuntoutus 
soveltuu

Eteneminen vuonna 2017 

Kootaan verkostot : Kuntien kehittäjätiimit, 
kokemusasiantuntijat, opiskelijat

Aloitetaan kokeilut

- Asiakastarpeiden tunnistaminen ja 
kokeiluideoiden muotoilu 

- Ensimmäinen konsepti leikillisyydestä 
osana sosiaalista kuntoutusta

Työskennellään yhdessä: Seminaarit, työpajat, 
opiskelijayhteistyö, tutkimus

Pääkaupunkiseudun PRO SOS

www.socca.fi/prosos

http://www.socca.fi/prosos
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Kumppaneita Helsinki ja Vantaa, 
Sininauhaliitto, Sosped säätiö, A-
klinikkasäätiö ja THL

Kehittämisen tavoitteita vuodelle 2017            
• Pilotit kunnissa: raha- ja digipelaamisen puheeksi ottaminen, 

peliongelmien tunnistaminen ja varhainen auttaminen; 
yhteistyössä psykiatrian poliklinikoiden, nuorisoasemien ja 
päihdepoliklinikoiden kanssa     

• Välitämme erityisosaamista alueellisesti ja valtakunnallisesti 
• Teemme ehdotuksen pelihaittapalvelujen tuottamisesta ja 

organisoinnista uusissa sote-rakenteissa        

Peliklinikka on rahapeliongelmiin erikoistunut 
palvelukokonaisuus, joka tarjoaa apua myös 
muusta digipelaamisesta ja netin liikakäytöstä 
aiheutuviin haittoihin. Se on 
pääkaupunkiseudun kuntien, järjestöjen ja 
valtion yhteishanke.

Peliklinikka – Kokeilukausi 2017-2018

www.socca.fi/peliklinikka

http://www.socca.fi/peliklinikka
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Tutkimus Peliklinikalla 2017-18

Tavoitteena tuottaa tietoa vaikean ja suhteellisen harvinaisen 
rahapeliongelman luonteesta, kehityksestä ja 
vaikuttavimmasta hoidosta

- Kuinka asiakaspalveluympäristöön nivottu tiedontuotanto ja tutkimus voi 

edistää osaamista ja palvelun vaikuttavuutta?

- Miten sosiaalityöhön liittyvän erityispalvelun voisi järjestää toimivasti ja 
vaikuttavasti?

- Miten onnistutaan rakentamaan toimivaa työnjakoa ja yhteistyökuvioita 
laajojen palvelukokonaisuuksien (psykiatristen ja päihdepalvelujen) ja 
pienen erityisyksikön kesken? 

Organisoimme teeman ympärille vahvaa tutkimusyhteistyötä
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Viestintä ja sote uudistus

Painotamme viestinnässä sote
uudistukseen valmistautumista: 
miten teemme sote yhteistyötä ja 
pohjustamme tulevaa, näkökulmana 
sosiaalipalvelujen tutkimus ja 
kehittäminen.

Myös uusien kehittämisprosessien 
hyvään alkuun saattaminen ja 
viestintäverkostojen laajentaminen 
niiden myötä. 
-> Verkkosivut, blogit, some, tapahtumat
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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 (Helsingin yliopisto)

Yliopistonlehtori Maija Jäppinen (Helsingin yliopisto)

Määräaikaisesti

Erikoissuunnittelija Tiina Autio ja kehittämissuunnittelija Tiina
Soukiala (vanhustyö)

Tutkija Petteri Paasio (sosiaalityön vaikuttavuus ja Peliklinikka)

Projektipäällikkö Corinne Björkenheim (Peliklinikka)
Erikoissuunnittelija Anna Väinälä (Kansa-koulu)

Erikoisuunnittelija Tytti Hytti ja Pekko Kähkönen (PRO SOS)
Tulossa uusia työntekijöitä Lape-kärkihankkeeseen
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Tutustu tarkemmin toimintaamme!

Löydät meidät Meilahden sairaala-alueelta

www.socca.fi

Socca

Facebookissa

Verkkosivuilta löytyy 
myös hankkeiden 
tarkempia 
toimintasuunnitelmia

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

