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Kooste vuoden 2016 – 2017 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 käytäntötutkimuksista (42 kpl). Julkaisemme vuosittain joitakin käytäntötutki-
muksia osoitteessa www.socca.fi/opiskelijoidenkaytantotutkimuksia . Samalla sivustolla on jul-
kaistu myös käytäntötutkimuksista tehtyjä postereita.

Lastensuojelu

Helsingin ensikodin ympärivuorokautisiin yksiköihin ohjautuvat lastensuojelun asiakasperheet

Katkenneet läheisverkostosijoitukset lastensuojeluasiakirjojen valossa

Kokemuksista voimaa! -hanke — Nuoret lastensuojelua kehittämässä sosiaalialan
ammattilaisten rinnalla

Lapsen kohtaaminen lastensuojelussa – Sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä lapsen kohtaamisesta
asiakasprosessissa

Lapsen pahoinpitelyepäilyn selvittäminen lasten ja nuorten sairaalan sosiaalityössä

Lasten osallisuus asumis- ja tapaamissopimusten teossa lastenvalvojien luona

Lapsen osallisuus lastensuojelun asiakassuunnitelmissa

Lastensuojelulaki vai sosiaalihuoltolaki: Millä perusteella lapsiperhepalvelun työntekijät valitsevat
lapsen asiassa sovellettavan lain

Lastensuojelun työntekijöiden odotukset moniammatilliseen työskentelyyn liittyen

Maahanmuuttajataustaisten äitien kokemuksia lastensuojelusta — Peilauspintana sosiaalityöntekijöi-
den ajatuksia yhteistyöstä

Perhehoidon kotiuttamisprosessin erityispiirteitä ja kehittämistarpeita
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Rasismin tunnistaminen ja käsittely - lastensuojelun työntekijöiden näkemyksiä

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä

Sosiaalityöntekijöiden ja johtavien sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä Espoon lastensuojelun pereh-
dytysmallin nykytilasta ja kehittämistarpeista

Tavoitteena toimiva yhteistyö – Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kokemuksia moniammatillisen
yhteistyön toimivuudesta ja kehittämistarpeista koulujen ja päiväkotien kanssa

Tuen tarpeen syyt – Käytäntötutkimus tukiperhehakemuksiin kirjatuista syistä tuen tarpeelle

Tukiperhehakemusten raukeamisen syyt ja tilastoinnin tarkentaminen Pelastakaa Lapset ry:ssä

Yksin tulleet alaikäiset turvapaikanhakija- ja pakolaislapset lastensuojelun sosiaalityön asiakirjoissa

Nuorten sosiaalityö

16- ja 17-vuotiaat nuorten sosiaalityön asiakkaina

Kela-siirron taitekohdassa - Nuorten sosiaalityön tiimin kokemuksia työnkuvastaan
ja sen kehittämistarpeista

Perhehoidosta kohti itsenäisyyttä – Perhehoidosta itsenäistyvien
nuorten tuen tarpeet ja niihin vastaaminen

Sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä nuorten sosiaalisesta kuntoutuksesta

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön ja kokemusasiantuntijuuden yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet Järvenpään
kaupungin matalan kynnyksen vastaanotolla

Maahanmuuttaja asiakkuuden kuvia aikuissosiaalityössä Vuosaaressa – diskurssianalyyttinen tutki-
mus asiakkuuden rakentumisesta

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien näkemyksiä ammattikuntien välisestä yhteistyöstä

Venäläistaustaisten asiakkaiden kanssa tehtävä työ
Pro-tukipisteellä – Järjestön työntekijöiden näkökulma käytännön haasteista sekä mahdollisuuksista

Vanhustyö

Itsemääräämisoikeus – näkemyksiä ja kokemuksia vanhussosiaalityössä

Omaishoidon valmennuskurssille osallistuneiden omaishoitajien kokemuksia kurssista ja sen merki-
tyksestä omaan omaishoitotilanteeseen

Maahanmuutto

Suomi uutena kotina. Syyrialaisten kiintiöpakolaisperheiden kokemuksia Suomeen kotoutumisesta ja
maahanmuuttajapalvelujen tarjoamasta tuesta
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Vammaistyö

Perheiden ja työntekijöiden kokemuksia vammaisten lasten
lyhytaikaishoidosta – Kodin ulkopuolella tarjottavan palvelun arviointi Espoon vammaispalvelussa

Peliriippuvuus

Ongelmapelaajien palvelupolut ennen Peliklinikan avohoidon asiakkuutta, Helsinki ja Vantaa

Yhtäaikainen peliongelma ja mielenterveyden häiriö Peli poikki -ohjelmassa

Väkivaltatyö

Miehet, väkivalta ja tuki. käytäntötutkimus miehiin kohdistuvasta väkivallasta

Asunnottomuus

Tuettua asumista hakevien espoolaisten sosiaalityön asiakkaiden toimintakyky

Yli vuosi Hietsussa – Tilapäisen asumispalvelun pitkittymisen syyt Hietaniemenkadun
palvelukeskuksessa

Sairaalasosiaalityö

Päivystyssairaalan sosiaalityön asiakkaat – Asiakkaiden ja yhteiskunnan tukiverkoston
välisestä suhteesta

Adoptio

Adoptioperheiden kokemuksia saamastaan tuesta ennen ja jälkeen adoption Helsingin kaupungin
adoptiotyöryhmässä

Arviointi, mittarit, kirjaaminen

”Tulee semmonen olo, et oikeesti ne haluaa auttaa, ja niit kiinnostaa, että mitä meille tapahtuu.”
Asiakasnäkökulma monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin toimintamalliin

Moniammatillinen yhteistyö Espoon kaupungin huostaanottotarpeen arvioinneissa vuonna 2015

Palvelutarpeen arvioinnit sosiaalisen raportoinnin tuottajina aikuissosiaalityössä

Sosiaalisen toimintakyvyn mittaaminen – kuntoutusohjauksen työntekijöiden kokemuksia toiminta-
kykymittareiden kokeilujaksosta

Osallistava kirjaaminen − Nykytila ja kehittämistarpeet Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä


