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Yhteenvetoa menneestä ja katsaus tulevaan  

Tässä kertomuksessa on tiivistelmä vuoden 2010 saavutuksista ja suunnitelma vuodelle 2011. Vertailu viime 
vuoden toimintasuunnitelmaan osoittaa, että lähes kaikki suunnitellut asiat toteutuivat, mutta lisäksi käynnis-
tettiin uusia hankkeita.  
 
Useimmat nykyiset hankkeet jatkuvat vuonna 2011, ja uutena hankkeena vuonna 2011 on alkamassa ”Savu-
ton pääkaupunkiseutu”, joka samalla kuvaa siirtymistä kohti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistä kehittämis-
tä. Toiminnallemme ominaista on se, että vuoden kuluessa syntyy uusiin hankkeisiin johtavia aloitteita, joten 
kaikkea emme tässäkään suunnitelmassa osaa ennakoida.  
 
Olemme saaneet hyvää palautetta uusista verkkosivuista, sosiaalityön verkostotapaamisista ja Tutkimus tu-
tuksi -sivustosta. Uudet verkkosivut helpottavat tiedonvälitystä tapahtumista, uusista hankkeista ja kehittä-
mistyön tuloksista, ja niiden julkaisu oli yksi vuoden kohokohdista. Yhteys sosiaalityöntekijöihin vahvistui 
monien työpajojen ja seminaarien myötä. Soccassa järjestettiin vuoden aikana noin 200 pienempää ja isom-
paa tapahtumaa, joissa oli osallistujia koko pääkaupunkiseudulta. 
 
Hankkeiden johtoryhmät toimivat sitoutuneesti, mikä osoittaa että hankkeet koetaan kunnissa tärkeiksi. 
Hankehakemukset menestyivät hyvin, samoin aloitteet kansainvälisten seminaarien puheenvuoroiksi. Koke-
musasiantuntijoita on mukana jo useimmissa hankkeissa niin suunnittelu, toteuttamis- kuin raportointivai-
heessakin. Luottamusta Soccan toimintaa kohtaan osoittaa hyvin vaativienkin valtakunnallisten tehtävien 
saaminen vastuullemme. Valmistelimme metropolialueen sosiaalista eheyttä edistäviä toimenpiteitä ympäris-
töministeriön toimeksiannosta, olimme mukana aloittamassa peliriippuvaisten hoitokokeilua ja vuonna 2011 
levitämme maahanmuuttajien kotouttamishankkeen tuloksia myös muualle Suomeen.  
 
Tämän toimintasuunnitelman lisäksi osana Soccaa toimivat Heikki Waris -instituutin ja pääkaupunkiseudun 
varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö VKK-Metron asiantuntijaryhmät tekivät omaa toimintaansa koskevia 
linjauksia ja jatkavat tätä työtä myös vuonna 2011.   

Yhteistyö eri kumppaneiden kanssa 

Yliopiston kanssa yhteistyö sujui vakiintuneesti voimassa olevan yhteistyösopimuksen nojalla. Yliopistonleh-
torin tehtävä täytettiin pysyvästi vuoden 2010 alussa, mutta professuurin vakituinen täyttö jäi vuodelle 2011. 
Myös yliopistonlehtorin tehtävä tulee hakuun alkuvuodesta 2011. Valtiotieteellisen tiedekunnan tutkimusoh-
jelma on valmistunut ja avaa toivottavasti ensi vuonna uusia yhteistyömahdollisuuksia tutkimukselle. 
 
Ammattikorkeakoulujen roolia Soccan yhteistyökumppanina ei toistaiseksi ole saatu niin vahvaksi tai moni-
puoliseksi kuin mitä on odotettu. Viime vuonna tapasimme säännöllisesti Metropolian kulttuuri- ja sosiaa-
lialan opettajia tavoitteenamme saada aikaan monialaista kehittämistyötä. Tuloksena syntyikin musiikin ope-
tuksen ja tutkimuspäiväkotien yhteistyötä, ideointia yhteisiksi EU-hankkeiksi sekä opiskelijoiden saaminen 
mukaan järjestämään syksyllä 2011 vietettäviä valtakunnallisia osaamiskeskustoiminnan 10-vuotisjuhlia ja 
samassa yhteydessä järjestettäviä Heikki Waris-instituutin10-vuotisjuhlia. Näin kiinnitetään samalla valtakun-
nallista huomiota ammattikorkeakoulujen monialaiseen opetukseen ja mahdollisuuksiin tuottaa erilaista hy-
vinvointialan osaamista. Metropolian lehtori on osa-aikaisesti osallistunut Soccan toimintaan, ja sama käytän-
tö jatkuu vuonna 2011. Diak ja Laurea ovat puolestaan mukana eräissä Soccan hankkeissa.  
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Järjestöyhteistyö oli vuonna 2010 monipuolista, ja ensi vuonna järjestöt tuovat entistä vahvemmin muun 
muassa kokemusasiantuntijuuden näkökulmaa eri tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Esimerkiksi ”Nimi 
Ovessa” asunnottomien palvelujen innovaatiohankkeessa Vailla vakinaista asuntoa ry:n kautta olemme saa-
neet kokemusasiantuntijoita hyvin kokemuksin mukaan kaikkiin kehittämisverkostoihin. Järjestöjen tuottama 
asiantuntemus on oleellinen osa myös Peliklinikan toimintaa, jossa kolme eri järjestöä tarjoaa peliriippuvaisil-
le matalan kynnyksen palveluita ja neuvontaa. Malli avaakin uuden näkymän kunnan ja järjestöjen yhteisestä 
asiakastyöstä. Samankaltaista yhteistyömallia, mutta laajemmassa mittakaavassa haetaan Espoon aikuissosiaa-
lityössä, jossa kansalaistoiminta ja kunnan sosiaalityöntekijöiden tekemä viranomaistyö tapahtuu tulevaisuu-
dessa samoissa tiloissa. Koska kysymys on hyvin kiinnostavasta sosiaalityön ammattikäytäntöjä haastavasta 
uudistuksesta, aiheesta tehdään myös käytäntötutkimus. Maahanmuuttajien asumisen neuvonnan kehittämi-
sessä kumppanina oli muun muassa Suomen Pakolaisapu. 
 
Lähes poikkeuksetta kaikki hanketoiminta on pääkaupunkiseudun kuntien yhteistä, ja tämä on myös jatkossa 
tavoitteena kaikessa tekemisessä. Toivomme, että yhdessä kunnassa aloitettu kehittämistyö laajenisi asteittain 
kaikkien kuntien yhteiseksi. Tämä koskee myös tutkijasosiaalityöntekijöiden tekemää käytäntötutkimusta. 
Edelleen ainoastaan Helsingillä on tutkijasosiaalityöntekijän tehtäviä eikä ole todennäköistä, että vastaavia 
tehtäviä saataisiin muihin kuntiin. Viime vuonna kaksi tutkijasosiaalityöntekijää teki käytäntötutkimusta ja 
kaksi kehittäjäsosiaalityöntekijän vakanssia oli sidottu Aikuissosiaalityön Praksis-toimintaan. Tärkeä kysymys 
ensi vuonna on, miten Helsingin Läntisellä sosiaaliasemalla luotu käytännönopetuksen malli saadaan va-
kinaistettua ja samalla yliopiston aikuissosiaalityön käytännönopetuksen verkosto laajenemaan koko pääkau-
punkiseudulle.   

Kehittämisen ja tutkimuksen sisällölliset painotukset 

Kehittämisen sisällöllisiä painotuksia vuonna 2010 olivat lastensuojelu, varhaiskasvatus, asunnottomuus, 
rahapelihaitat, maahanmuuttajatyö ja aikuissosiaalityö, eikä suuria muutoksia ole tiedossa vuonna 2011. Pai-
notukset ovat syntyneet vuosien mittaan osittain ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuuksista ja osittain yli-
opisto-opetuksen painotuksista.  
 
Epäkohtana on usein pidetty vanhustyön ja päihdetyöhön kehittämis- ja tutkimustyön puute. Vanhuspalve-
lujen kehittämiseen tai tutkimukseen ei ole ollut saatavilla rahoitusta, eikä niihin ole ollut käytäntötutkimuk-
sen tai opetuksen näkökulmasta riittävää intressiä. Sen sijaan vuoden 2011 haasteena on selvittää mahdolli-
suudet tehdä kuntien ja yliopiston kanssa yhteistyötä vanhustenhuollon palvelujen kehittämiseksi. Tähän tuo 
mahdollisuuden muun muassa perusterveydenhuollon kehittämisyksikön kanssa tiivistyvä yhteistyö. Päihde-
ongelmien kehittämistä ei sisälly ensi vuoden suunnitelmiinkaan. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittä-
miseen Etelä-Suomi sai huomattavan Kaste-rahoituksen vuosille 2010–2012,  ja tästä syystä siksi sitä ei ole 
erikseen otettu Soccan toimintasuunnitelmaan.   
 
Maahanmuuttajien palveluiden ja hyvinvoinnin asiantuntemus on luonteva osa pääkaupunkiseudun sosiaa-
lialan osaamiskeskuksen tehtävää.  Ensi vuoden tavoitteisiin kuuluukin luoda nykyistä pysyvämpää toimin-
tamallia ylläpitää kehittämistyötä ja myös toimia valtakunnallisena solmukohtana kehittämisessä. 

Hankerahoitus vaatii nopeaa reagointia 

Toimintamme perustuu paljolti hankerahoitukseen, ja siksi nopea reagointi tarjolla oleviin rahoitusmahdolli-
suuksiin on tärkeää. Uudet hankkeet syntyvät kuntien strategisista tai muuten ajankohtaisista kysymyksistä, 
mutta osaksi myös tarjolla olevien rahoitusmahdollisuuksien ehdoilla. Esimerkkinä mainittakoon viime vuo-
delta terveyden edistämisen määrärahoista saatu rahoitus savuttomuuden edistämiseen pääkaupunkiseudulla. 
Suunnitelman tekivät kuntien asiantuntijat Soccan ainoastaan fasilitoidessa valmistelua. Koska kysymys on 
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hyvin vahvasta kuntien yhteisestä intressistä, oli heidän yhteinen päätöksensä antaa vastuu hankkeen koor-
dinoinnista ja hallinnoinnista Soccalle. Kesällä saimme rahoituksen myös kahteen kulttuurialan hankkeeseen, 
jotka syntyivät Soccassa palkkatuella työskennelleen nuoren asiantuntijan työn tuloksena. Tekesiltä saimme 
kaksikin rahoituspäätöstä. Nimi ovessa asunnottomien palvelujen innovaatiohankkeen rahoituspäätös oli 
tulos monen tahon yhteisestä määrätietoisesta ja sitkeästä hankevalmistelusta. Sen sijaan melko spontaanisti 
syntyi idea hakea rahoitusta ”Dialogia sosiaalityön palveluihin” -hankkeelle, joka syntyi Espoon aikuissosiaa-
lityön palvelurakenneuudistuksen pohjalta. Mitään näistä hankkeista ei osattu ennakoida vuoden 2010 toi-
mintasuunnitelmaa tehdessä ja sama on odotettavissa myös vuonna 2011. Yhä vahvemmin pyrimme siihen, 
että uudet hankkeet nousisivat kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon strategisista painotuksista. 

Strategisten linjausten täsmentämistä vuonna 2011 

Johtokunta jatkaa vuoden 2011 aikana strategisten linjausten täsmentämistä seuraavasti: 

 Etsitään yhteistyömallia uuden perusterveydenhuollon kehittämisyksikön kanssa niin, että syntyisi 
sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiä asiakasryhmiä koskevaa käytännön opetusta, tutkimusta ja ke-
hittämistä. 

 Arvioidaan sosiaalityön käytännön opetuksen järjestämistä yhteistyössä kuntien ja yliopiston kanssa 
niin, että tuloksena syntyisi koko pääkaupunkiseutua hyödyttävä toimintamalli. 

 Arvioidaan tutkimuksen tarvetta ja painopisteitä ensisijaisesti kuntien kehittämistarpeiden pohjalta. 
Pyritään löytämään yliopiston ja kuntien yhteisiä tutkimusintressejä.  

 Jatketaan sosiaalialan asiantuntijaverkostojen koordinointia ja kehitetään toimintaa sisältöjä saadun 
palautteen pohjalta. 

 Ollaan aloitteellisia sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön ja erityisesti sosiaalihuoltolain valmiste-
lussa. 
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Osaamiskeskusjohtajien yhteinen vaikuttamistyö  

Osaamiskeskusjohtajat ovat virallisesti organisoituneet valtakunnallisen sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan 
neuvottelukunnan jaostoksi. Jaoksen toiminnan koordinaatiosta vastaa Verson johtaja Päivi Hiltunen, joka 
samalla edustaa osaamiskeskusjohtajia varsinaisessa neuvottelukunnassa.  Jaoksen tärkeimpiä tehtäviä oli 
valmistella yhteisiä sosiaalialaa koskevia valtakunnallisia kannanottoja sekä välittää tietoa omasta toiminnas-
taan muille osaamiskeskuksille.   
 
Osaamiskeskusjohtajat ovat edustettuina kaikissa tärkeimmissä valtakunnallisissa lainsäädäntöä ja ohjelmia 
valmistelevissa ryhmissä.  Osaamiskeskusjohtajilta on pyydetty lausuntoja lastensuojelulain muutosta koske-
vaan esitykseen, sosiaalihuoltolain uudistamiseen, terveydenhuoltolakiesitykseen ja varhaiskasvatuksen tule-
vaisuutta koskevaan selvitystyöhön. Lausunnot löytyvät osoitteesta 
ww.socca.fi/valtakunnallinenkehittaminen. 
 
Osaamiskeskusjohtajat olivat kuultavina eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa kaksi kertaa. Ensim-
mäinen kuuleminen koski terveydenhuoltolaista annettua hallituksen esitystä, jossa johtajat ottivat erityisesti 
kantaa terveydenhuollon opetusta, tutkimusta ja kehittämistä koskeviin pykäliin.  Sosiaalialan kannalta hyvin 
huolestuttavan pidettiin sitä, että laissa ei oteta huomioon sitä että monet suuret asiakasryhmät ovat yhteisiä 
ja tutkimuksen rahoituksen pitäisi tukea monitieteellistä tutkimusta ja mahdollistaa myös sosiaalitieteellinen 
tutkimus. Vahvaa sosiaali- ja terveydenhuollon perustason yhteistyötä pidettiin tärkeänä ja sitä ei edistä se, 
että terveydenhuoltolaissa terveydenhuollon opetus, tutkimus- ja kehittäminen nähdään itsenäisenä asiana.   
 
Toinen eduskuntakuuleminen koski sosiaalialan asemaa Paras-uudistuksessa. Osaamiskeskusjohtajien taitoa 
kuvata tilannetta eri puolilla maata tiiviisti ja informatiivisesti pidetään arvokkaana. Ehkäpä sen ansiosta 
myös peruspalveluministeri Paula Risikko kutsui osaamiskeskusjohtajat keskustelemaan kanssaan peräti kol-
me kertaa. Aiheina olivat Paras-uudistus sekä tutkimuksen ja kehittämisen asema ajankohtaisissa lainsäädän-
töuudistuksissa. Myös opetus- ja kulttuuriministeri Henna Virkkusen luona käytiin keskustelemassa mahdol-
lisuuksista kannustaa yliopistoja mukaan osaamiskeskustoimintaan. Hyvänä mallina esiteltiin Helsingin yli-
opiston käytäntötutkimuksen ja opetuksen mallia. 
 
Osaamiskeskusjohtajat nähdään valtakunnallisesti tärkeinä oman alansa puolestapuhujina. Tästä huolimatta 
keskustelujen teemana niin ministereiden kuin muidenkin kanssa on kanssa oli  ”sosiaali- ja terveydenhuol-
lon eheys”, jota kaikki valtakunnallinen ohjaus pyrkii vahvistamaan. Myös osaamiskeskusjohtajien ajatukset 
ovat vuoden mittaan selvästi kääntyneet tähän suuntaan. Samalla on yritetty pitää huolta siitä, että aloite 
sosiaali- ja terveydenhuollon eheyteen tähtäävissä toimissa kuitenkin pysyisi sosiaalialan omissa käsissä. 
 
Kulunut vuosi on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön kannalta aivan poikkeuksellinen. Kaikki 
keskeiset lait ovat olleet uudistettavana. Uudistukset jäävät pääosin seuraavassa hallitusohjelmassa linjatta-
vaksi, mutta tärkeä taustatyö on tehty vuoden 2010 aikana. Myös pääkaupunkiseudulla kuntien sosiaalihuol-
lon johtajat ovat säännöllisesti kokoontuneet Soccaan keskustelemaan lainsäädännöstä. Päähuomio on ollut 
sosiaalihuoltolain valmistelussa, jota on aktiivisesti kommentoitu. Osaamiskeskusjohtajien edustajana sekä 
sosiaalihuoltolakia valmistelevassa ryhmässä että järjestämistä, valvontaa ja kehittämistä koskevan lain val-
misteluryhmässä on Keski-suomen osaamiskeskuksen johtaja Marja Heikkilä. Pääkaupunkiseudun paneutu-
mista asiaan on kiitelty.  On ollut helppo motivoida myös sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijat mukaan 
pääkaupunkiseudun  sosiaalijohdon keskusteluihin, koska hyöty on koettu molemminpuoliseksi.   
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Osaamiskeskusjohtajia on pyydetty mukaan maakuntaliittojen johdolla tehtävään työvoiman ennakointityö-
hön. Tärkeä aloite on ollut myös sosiaalialan johtamisverkostojen perustaminen, jota yhteisesti on koko 
maan tasolla organisoitu. 
 
Osaamiskeskusjohtajat ovat ottaneet kantaa osaamiskeskusten hallinnolliseen sijoittumiseen tulevaisuudessa. 
Valtiovarainministeriön työryhmälle on selvitetty suhdetta valtion alueviranomaisten tehtäviin, ja  paikallises-
ti  Soccan asemaa on pohdittu niin seutuselvityksessä kuin Helsingin ja Vantaan kuntaliitosta koskeneessa 
työssä.  Vuosi päättyi sen ihmettelyyn, mikä sosiaalialan osaamiskeskusten ja eduskunnan joulukuussa hyväk-
symän terveydenhuoltolain mukanaan tuomien perusterveydenhuollon yksiköiden suhde tulee olemaan. 
Molempien tehtävät ovat samankaltaiset, mutta hallinnollinen sijoittuminen erilainen: Socca on osa Helsin-
gin sosiaalivirastoa ja perusterveydenhuollon yksikkö taas osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä.   

Lastensuojelu 

Lastensuojelu on ollut pitkään kehittämisen painopisteenä erityisesti Soccan Heikki Waris -instituutissa. Ku-
luneena vuonna kehittäminen on tapahtunut vahvasti toimineessa Kehrä lastensuojelun kehittämisverkostos-
sa, jossa lastensuojelun käytännön työntekijät ovat ruohonjuuritasolla kehittäneet omaa työtään. Kehrän 
käytännönläheistä työskentelyä on täydentänyt Sijoituksen aikainen sosiaalityö vanhempien kuntoutumisen 
tukena -käytäntötutkimushanke, jossa on pureuduttu syvällisemmin asiakastyön käytännön tutkimiseen.  
Opetuksen näkökulmaa kokonaisuuteen tuo Lastensuojelun Praksis, joka on vuoden aikana toimi koko pää-
kaupunkiseudulle ja jossa opiskelijat ovat vahvasti mukana. Kehrän toiminta on tavoittanut 23 lastensuojelun 
työryhmän avulla laajan joukon lastensuojeluväkeä pääkaupunkiseudulla, ja sen kehittämisteemoissa näkyy 
vahvasti asiakasosallisuus. 
 
Uusi avaus lastensuojelun ja taidetyöskentelyn yhdistämisestä on Suomen Kulttuurirahaston rahoittama 
Luova Vuosaari -hanke, jossa taiteilijat tekevät yhdessä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa doku-
menttielokuvan. Hankkeen kokemusten myötä kulttuurin ja hyvinvoinnin näkökulma vahvistuu Soccassa ja 
saa toivottavasti myös jatkoa tulevina vuosina.   

Kehrä Lastensuojelun kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla 2009–2011 

Kehrässä luodaan rakenteet ja pysyvät toimintatavat lastensuojelun kehittämiselle, kehittämisen keskinäiselle 
jakamiselle ja toimivien käytäntöjen jalkauttamiselle. Tavoitteena on, että kehittämisestä tulee osa perustyötä.  
 
Kehrässä toimijoina ovat Espoon, Helsingin ja Vantaan lastensuojelun moniammatillisten tiimien sekä Hel-
singin yliopiston sosiaalityön yksikön henkilökunta ja opiskelijat. Lisäksi pääkaupunkiseudun ammattikor-
keakoulut ovat tiiviissä yhteistyössä. Kehrän kehittämistyötä tekevät 23 lastensuojelun työryhmää, joihin 
osallistuu noin 250 lastensuojelun työntekijää pääkaupunkiseudulla.  
 
Osana Kehrää toimivat lastensuojelun käytännön opetusta tarjoava ja kehittävä Lastensuojelun Praksis ja 
Sijoituksen aikainen sosiaalityö vanhempien kuntoutumisen tukena käytäntötutkimus-hanke. Kehrässä kehi-
tetään koko lastensuojelun prosessia ja työryhmät ovat itse valinneet omat kehittämistehtävänsä. Kehrä on 
osa Lapsen ääni -kehittämisohjelmaa ja valtakunnallista Kaste-ohjelmaa. 
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Lastensuojelun käytännön työtä kehitettiin laajassa verkostossa vuonna 2010 

 Kehrän teematyöpajatyöskentely on luonut rakennetta lastensuojelun kehittämiselle ja käytäntöjen 
seudulliselle jakamiselle.  

 Lastensuojelua kehitetään Kehrässä laajalla rintamalla. Kehrään lähti mukaan 23 eri lastensuojelun 
työryhmää eri puolilta Espoota, Helsinkiä ja Vantaata. 

 Asiakasosallisuus on otettu huomioon jollain tavalla jokaisessa kehittämistehtävässä. 

 Julkaistiin Kehittäminen lähelle arkea  -kehittämiskyselyn raportti  

Tuloksia levitetään teematyöpajoissa, sähköisesti ja Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivillä 
vuonna 2011 

 Lastensuojelun työryhmien kehittämistuotoksia levitetään sähköisesti, kevään teematyöpajoissa ja 
syksyn Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivillä. 

 Järjestetään syyskuussa 2011 pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät, jotka ovat samalla Kehrän 
päätösseminaari. 

 Kehrän tuotoksena julkaistaan kehittämisen käsikirja, johon kootaan Kehrän keskeiset löydökset las-
tensuojelun kehittämisen, tutkimuksen ja opetuksen käytäntöyhteydestä. 

 
Lisätietoja 
Annukka Paasivirta, kehittävä sosiaalityöntekijä 
Tiina Muukkonen, yliopisto-opettaja 
Miia Pitkänen, tutkijasosiaalityöntekijä 
www.socca.fi/kehra 

Sijoituksen aikainen sosiaalityö vanhempien kuntoutumisen tukena 2009–2011 

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään sijoituksen aikaisen sosiaalityön ammattikäytäntöjä, jotka tukevat van-
hempien kuntoutumista. Hankkeessa kuvataan ja analysoidaan vanhempien kokemustietoa sijoituksen aikai-
sesta sosiaalityöstä, ja tavoitteena on vahvistaa vanhempien kanssa tehdyn sosiaalityön asiakaslähtöisyyttä. 
Hanke on Heikki Waris -instituutin tutkimushanke, jota Helsingin sosiaalivirasto rahoittaa. Se on osa Kehrä 
lastensuojelun kehittämisverkostoa pääkaupunkiseudulla. 

Pilotit käynnistyivät ja tutkimusaineisto kerättiin vuonna 2010  

 Tutkimushankkeen tutkimuspilotit käynnistyivät Helsingin perhehoidossa, Mellunkylän lastenkodil-
la, Oulunkylän perhetukikeskuksen vastaanotto-osastoilla, Espoon laitoshoidon sosiaalityön yksi-
kössä ja Vantaan lastensuojelupalveluissa.  Piloteissa on tuotettu vanhempien kuntoutumisen tuke-
miseen liittyen erilaisia tutkimusaineistoja ja kehitetty työkäytäntöjä. 

 Vanhempien kokemuksista kerättiin teemahaastatteluilla tutkimusaineisto. 

 Pilotit osallistuivat Kehrä lastensuojelun kehittämisverkoston teematyöpajoihin neljä kertaa. Teema-
työpajoissa työstettiin tutkimuksen käsitteitä ja jaettiin piloteissa tapahtuvan kehittämistyön sisältöjä 
yli kuntarajojen. 

Käsitteitä ja sisältöjä vanhempien kuntoutumisen tukemiselle vuonna 2011 

 Tutkimuspiloteissa tuotetut aineistot ja vanhempien haastatteluaineisto analysoidaan. 

 Hankkeen tuloksena käsitteellistetään ja tarkennetaan vanhempien kuntoutumisen tukemisen sisäl-
töjä osana lapsen sijoituksen aikaista sosiaalityötä. Tuloksista julkaistaan työkirja ja artikkelimuotoi-
nen julkaisu. 
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 Tutkimustuloksia siirretään käytäntöön: tutkimustuloksista käydään kertomassa lastensuojelun am-
mattilaisille ja johdolle sekä erilaisissa koulutustilaisuuksissa mm. Pääkaupunkiseudun lastensuojelu-
päivillä syyskuussa 2011.  

Lisätietoja 

Miia Pitkänen, tutkijasosiaalityöntekijä 
www.socca.fi/sijoituksenaikainensosiaalityo 

Luova Vuosaari (VuoSielut) 

Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa syyskuussa 2010 käynnistyneessä hankkeessa itähelsinkiläiset neljä 
taiteilijaa toteuttavat yhdessä 13–17 -vuotiaiden Meri–Rastilassa asuvien nuorten kanssa taideprosessin, jossa 
dokumenttielokuvan keinoin rakennetaan osallistujien kokemuksellista aluekarttaa. Tavoitteena on saada 
myös haasteellisemmat ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret mukaan. Pyrkimyksenä on myös rakentaa nuor-
ten oma-aloitteisuutta ja antaa heille onnistumisen kokemuksia.  
 
Syksyn kuluessa taiteilijat ovat pyrkineet luomaan kontakteja paitsi nuoriin myös alueen eri toimijoihin. Tai-
teilijat ovat säännöllisesti paikalla Nuorisotalo Merirastissa ja Kallahden nuorisotalolla. Hankkeen käynnis-
tyminen ja nuorten mukaan saaminen on ollut hidasta ja haastavaa. Etenkin syrjäytymisvaarassa tai niin sa-
nottujen hiljaisten tai sosiaalisista kontakteista vetäytyvien nuorten löytäminen on ollut vaikeaa. Jo nyt on 
nähtävissä, että hankeaika eli yksi vuosi on tämän tyyppiselle hankkeelle varsin lyhyt. 
 
Taiteilijat ovat tehneet toiminnasta trailerin YouTubeen nimellä Vuosielut ja flyerin, jota ovat jakaneet tie-
dottaakseen toiminnasta alueella. 

Lisätietoja 

Hankkeen toteuttavat taiteilijat ovat elokuvataiteilija Gun Holmström ja muusikko Heikki Halme Vuosaaren 
Taitelijatalosta, breikkaaja ja graffititaiteilija Petri Kanerva sekä breikkaaja ja hiphopmuusikko Kimmo Kor-
pela. Hankkeen ohjaajana toimii ääni- ja performanssitaiteilija Jaap Klevering. Soccassa hankkeen yhdyshen-
kilönä toimii erikoistutkija Kirsi Nousiainen. 
www.socca.fi/vuosielut 

Varhaiskasvatus VKKMetro 

Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö VKK-Metro on pääkaupunkiseudun sosiaalialan 
osaamiskeskus Soccan varhaiskasvatuksen kehittämistyön ydintoimintaa. Kehittämisyksikkö on pääkaupun-
kiseudun kaupunkien verkostomaisen kehittämistyön ja varhaiskasvatuksen käytäntö- ja kehittämistutkimuk-
sen rakenne. VKK-Metron tämän toimikauden teemana on Lapsen ääni -kehittämisohjelmasta nouseva lap-
sen osallisuus. Vaihtuvan tutkimuspäiväkotiverkoston avulla pyritään luomaan mahdollisimman moneen 
pääkaupunkiseudun päivähoitoyksikköön pysyvät, jatkuvan toiminnan kehittämisen rakenteet ja saamaan 
aikaan innostus oman työn jatkuvaan tutkimiseen ja kehittämiseen.  

Uusi tutkimuspäiväkotiverkosto aloitti työskentelyn ja lapsen osallisuutta selvitettiin vuonna 2010  

 Uusi 21 tutkimuspäiväkodin verkosto aloitti intensiivisen kehittämistyön teemasta lapsen ja van-
hempien osallisuus.  
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 Kehittämistyön tukena toimivia kuntarajat ylittäviä verkostoja ja erilaiset työmuotoja vahvistettiin, 
esimerkiksi kehitettiin ohjaajien, yhdyshenkilöiden, kirjoittajien ja päiväkodin johtajien vertaistapaa-
misia ja erityyppisiä koulutuksia sekä kehittämismateriaalia.  

 VKK-Metro teki keväällä 2010 laajan kyselytutkimuksen lapsen osallisuudesta päiväkotiryhmissä 
kaikille pääkaupunkiseudun päiväkodeille.  
 

Osallisuuskyselyn tulokset raportoitiin pääkaupunkiseutu-, kaupunki-, päiväkoti ja ryhmätasolla ja kyselystä 
seuraavassa julkaisussa, ja tulosten tiimoilta järjestettiin myös keskustelutilaisuuksia tutkimuspäiväkotiverkos-
tolle. 
 
”Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi” - Lapsen osallisuus pääkaupunkiseudun päiväko-
deissa.  
Tuulikki Venninen, Jonna Leinonen ja Mikko Ojala. Soccan työpapereita 2010:3 
 
Yhteistyö Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa on poikinut pienryhmätoiminnasta sekä 
lapsen oppimisesta ja oppimisen tukemisesta kertovaa videomateriaalia. Videot toimivat innostavana koulu-
tus- ja kehittämismateriaalina ja ovat päänavaus vaihtoehtoiselle ja nykyistä kevyemmälle tavalle raportoida 
muutakin Soccan toimintaa.   
  
 VKK-Metron tutkimuspäiväkotien aineistoista tehtiin myös useita opinnäytetöitä ja näin vahvistettiin kehit-
tämisen käytäntötutkimuksellista otetta. Opinnäytetyöt käsittelevät lapsen osallisuutta ja kasvatuskump-
panuutta ja draaman käyttöä osallisuuden välineenä. Opinnäytetöitä tehtiin sekä Helsingin yliopiston Pro 
gradu -töinä että Laurea ammattikorkeakoulun AMK-lopputöinä.    
 
Kansainvälisillä areenoilla Tuulikki Venninen esitteli Lapsen osallisuuteen liittyviä teemoja syyskuussa Bir-
minghamissa pidetyssä EECERA 2010 konferenssissa. Osallisuudesta kerrottiin myös Suomessa lukuisissa 
eri seminaareissa. 

Kehittämistyön tulosten raportointia ja kysely vanhempien ja henkilöstön osallisuudesta vuonna 
2011 

 Kehittämistyö jatkuu tutkimuspäiväkodeissa ja kaksivuotisen projektin kehittämisprosessi ja tulokset 
tuodaan näkyväksi VKK-tiimin ja kirjoittajapiirin tuottamassa julkaisussa, joka valmistuu syyskuussa 
2011 pidettävään loppuseminaariin. 

 Pääkaupunkiseudun koko laajalle päivähoidon henkilöstölle tehdään kysely maaliskuussa 2011, jon-
ka teemana on vanhempien ja henkilöstön osallisuus.  

 Hankkeen kyselyn ja opinnäytetöiden tulokset viedään pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen hen-
kilöstölle kehittämistyön tueksi. 

 
Lisätietoja 
Tuulikki Venninen, tutkijatohtori 
Sylvia Tast, kehittävä lastentarhanopettaja 
Birgitta Vilpas, kehittävä lastentarhanopettaja 
Saila Nevanen, erityissuunnittelija 
www.socca.fi/vkk-metro 
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Asunnottomuus 

Asunnottomien palvelujen kehittämistä ja asunnottomuuden tutkimusta on tehty Soccassa systemaattisesti jo 
vuodesta 2005, koska asunnottomuus ilmiönä koskettaa nimenomaan pääkaupunkiseutua. Vuonna 2010 
monipuolinen kehittäminen koottiin yhteen laajaan TEKES-rahoitteiseen asunnottomien palveluinnovaa-
tiohankkeeseen Nimi ovessa. Kyseessä on Soccan ensimmäinen TEKESin rahoittama hanke, jonka perus-
teellisessa valmisteluprosessissa oli mukana useita yhteistyökumppaneita, osa pääkaupunkiseudun ulkopuo-
leltakin. Hankkeen yhtenä alkujuonteena olivat Soccassa aiemmin toimineet kansallinen asunnottomuuden 
kehittäjäverkosto ja tutkimusverkosto.  

Nimi ovessa -hanke 2010–2012 

Nimi ovessa -hanke on TEKES-rahoitteinen laaja asunnottomien palveluinnovaatiohanke. Hankkeeseen 
osallistuvat Espoon, Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupungit sekä Helsingin Diakonissalaitos, Silta-
valmennusyhdistys ja Vailla vakinaista asuntoa ry. Socca koordinoi hanketta. Hankkeen kokonaiskustannus-
arvio on noin 2,7 miljoonaa euroa, josta Tekesin rahoitus kattaa noin puolet. Hanke on osa valtakunnallista 
pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa. 
 
Tutkimusavusteisen kehittämishankkeen päämääränä on kehittää hankkeeseen osallistuvien kumppaneiden 
palvelujärjestelmissä asunto ensin -periaatteisesti toimivia palveluita, jotka kohdentuvat sekä asunnottomuu-
den vähentämiseen että ennaltaehkäisemiseen.  Hankkeen keskeinen yhteiskehittämisen menetelmä on kun-
tien ja hankekumppaneiden systemaattinen verkostotyö, jossa asiakasnäkökulmalla ja palveluiden käyttäjien 
kokemusasiantuntijuudella on merkittävä rooli.  
 
Palveluiden kehittämisen ohella kehittämistyön tuloksista tuotetaan asunto ensin -periaatteisten palveluiden 
tueksi verkkosivusto www.asuntoensin.fi.  Kansainvälistä yhteistyötä hankkeessa tehdään britannialaisen 
yliopiston London King's Collegen kanssa. 
 
Nimi ovessa -hanke käynnistyi syksyllä avausseminaarilla ja hankkeen koordinoima verkostotyöskentely 
käynnistyi marraskuussa. Myös hankkeen verkkosivut avattiin marraskuussa.  
 
Lisätietoja 
Marko Kettunen, projektinjohtaja 
Riitta Granfelt, erikoistutkija 
www.asuntoensin.fi 

Asumisturvakeskusselvitys ja asumisneuvonnan verkko-opas 

Asumisturvakeskusselvityksessä tarkasteltiin häätöjen ja asunnottomuuden ennaltaehkäisyn mahdollisuuksia, 
menetelmiä ja haasteita Helsingissä sekä mallinnettiin asunnottomuutta ja häätöjä ennaltaehkäisevä toiminta-
konsepti, asumisturvakeskus. Aineistona hyödynnettiin tilastoja, asiantuntijahaastatteluita ja asumisneuvon-
nan tutkimus- ja arviointiraportteja. Selvitystyön lähtökohtana oli pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämis-
ohjelma 2008–2011, ja sen rahoitti valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). 
 
Asumisturvakeskus - Selvitystyö häätöjen ja asunnottomuuden ennaltaehkäisyn mahdollisuuksista, menetel-
mistä ja haasteista Helsingissä. 
Marko Kettunen. Soccan työpapereita 2010:1  
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Asumisneuvonnan opas työstettiin ARAn lähiöohjelman rahoittamana hankkeena Soccassa talvella 2009–
2010. Opas on osa ARAn koordinoiman asumisneuvontafoorumin työsuunnitelman toteutusta. Tietoa neu-
vonnan toteuttamisen tavoista kerättiin haastattelemalla asumisneuvonnan ammattilaisia eri puolilta maata ja 
perehtymällä asumisneuvonnasta Suomessa tehtyihin tutkimuksiin ja raportteihin. Lisäksi tehtiin verkko-
kysely. Oppaan toimittavat tutkijat Marko Kettunen ja Juho Pätäri. 
 
Lisätietoja 
Marko Kettunen, projektinjohtaja 
www.socca.fi/asunnottomuus 

Peliklinikka 

Rahapelihaittojen ehkäisyä koskevaa tutkimusta ja kehittämistyötä on Soccassa tehty jo useamman vuoden 
ajan. Vuonna 2010 rahapelihaittojen ehkäisyn, tutkimuksen ja hoidon toimijoita koottiin yhteen ja perustet-
tiin Peliklinikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Soccan, kuntien ja järjestöjen yhteistyönä. Kyseessä on 
ainutlaatuinen kokeilu kuntien, järjestöjen ja valtion yhteistyöstä ja erityisesti rahapeliongelmaisille tarkoite-
tusta avohoidosta ja neuvontapalveluista. Aiemmin rahapeliongelmia on hoidettu A-klinikoilla.   
 
Peliklinikan tehtävänä on tarjota ja kehittää yhden oven periaatteella toimivia, matalan kynnyksen palveluita 
avohoitona, konsultaatiopalveluina sekä vertais- ja parityöskentelymalleina. Samalla luodaan puitteet monia-
laisen osaamisen vahvistumiselle ja kertymiselle sekä asiakastyön kehittämisprosesseille. Toiminnassa otetaan 
huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen ja kehittäminen. 
 
Peliklinikan hankekumppaneita ovat Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Socca, A-klinikkasäätiö, 
Sininauhaliitto, Sosiaalipedagogiikan säätiö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. THL:n ja Soccan 
välinen toimeksianto koskee yhteistyötä rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen selvittämiseksi sekä ehkäisyn 
ja hoidon kehittämiseksi. Peliklinikka on osa THL:n koordinoimaa ja ohjaamaa kokonaishanketta.  
 
Vuonna 2010 luotiin puitteet toiminnalle eli vuokrattiin yhteinen toimitila Helsingin Kaisaniemestä, koulu-
tettiin henkilöstöä ja käynnistettiin asiakastyö. Peliklinikan henkilöstö osallistuu THL:n Pelihaitat-sivuston 
kehittämiseen ja materiaalintuotantoon. Peliklinikka myös järjesti erityisesti Helsingin kaupungin työntekijöil-
le suunnatun luentosarjan ”Työkaluja pelaajien ja heidän läheistensä kohtaamiseen”. 

Kansainvälinen toiminta 

Peliklinikan kehittämiskoordinaattori Tapio Jaakkola piti pelihaittojen hoidosta kertovan esitelmän EASG 
konferenssissa Wienissä (European Conference on Gambling Studies and Policy Issues). Lisäksi Peliklinikan 
tiedottaja osallistui Päihdetiedotusseminaariin Prahassa, ja Peliklinikalla vieraili kanadalainen professori Ro-
bert Ladeuceur Quebecin yliopistosta. 
 
Vuonna 2011 profiloidutaan asiantuntijaroolissa ja aloitetaan arviointi 
Vuonna 2011 Peliklinikkaa profiloidaan pelihaittakysymysten asiantuntijaksi, kytketään kokemusasiantunti-
juus kehittämistyöhön ja käynnistetään Peliklinikka-kokonaisuuden arviointi.  
 
Lisätietoja 
Tapio Jaakkola, johtaja ja kehittämiskoordinaattori 
Maarit Huhtaniemi-Avellan, tiedottaja 
Antti Murto, tutkija  
www.peliklinikka.fi 
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Maahanmuuttajatyö 

Kokouttamistyön jatkumo Soccan ensimmäisen kotouttamistyön kehittämishankkeen alusta vuonna 2007 
huipentui Kotouttamisen seudullisten ja alueellisten verkostojen vahvistaminen -hankkeen saadessa peräti 
kaksi lyhyttä jatkorahoitusta vuonna 2010.  
 
Soccan kotouttamishankkeet osoittivat pääkaupunkiseudun maahanmuuttoyksiköiden tiiviin yhteistyön hyö-
dyllisyyden ja tarpeellisuuden. Soccan koordinoimana perustettiin pääkaupunkiseudulle myös kotouttamis-
työn asiantuntijaverkosto, joka jatkaa yhteydenpitoa ja kotouttamistyön erityisasiantuntijuuden vahvistamista 
hanketyöskentelyn päätyttyä.  
 
Kotouttamishankkeet vastasivat kunnilta nousseisiin kehittämistarpeisiin, ja niiden avulla saatiin dokumen-
toitua ja jalostettua pääkaupunkiseudulle vuosien varrella kertynyttä kotouttamistyön osaamista. Jatkorahoi-
tuksen turvin tulosten raportointia oli mahdollista syventää ja organisoida vuonna 2011 tapahtuvaa eri puolil-
le Suomen suuntautuvaa tulosten levittämisseminaaria. Parhaillaan neuvotellaan sisäasianministeriön kanssa 
Soccalle mahdollisesti tulevista valtakunnallisista erityistehtävistä. 

Kotouttamisen seudullisten ja alueellisten verkostojen vahvistaminen 2009–2010 

Kotouttamisen seudullisten ja alueellisten verkostojen vahvistaminen -hanke on osa Sisäasiainministeriön 
valtakunnallista Pilottiohjelmaa maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi. Pääkaupun-
kiseudun yhteisessä hankkeessa kehitettiin pakolaisten kanssa sosiaalialalla tehtävää kotouttamistyötä.  
 
Hanke muodostui kolmesta osahankkeesta, joiden koordinointivastuu oli Soccalla. Helsingin maahanmuut-
toyksikössä kehitettiin työskentelyprosesseja ja vahvistettiin järjestöyhteistyötä, Espoon Maahanmuuttajapal-
veluissa kehitettiin ryhmätoimintoja kotona olevien naisten kotoutumisen tukemiseksi ja Vantaan maahan-
muuttajien yhteispalvelutoimistossa rakennettiin monitoimijaista työskentelymallia perheenyhdistämistilan-
teisiin sekä kerättiin asiakkaiden kokemuksia perheen yhdistymisestä.  
 
Helsingin Maahanmuuttoyksikön, Vantaan maahanmuuttajien yhteispalvelutoimiston, Espoon maahanmuut-
tajapalveluiden ja Soccan lisäksi kotouttamistyötä kehittämässä on ollut mukana suuri joukko kumppaneita 
eri hallinnonaloilta ja järjestöistä. 
 
Kehitettiin työskentelyprosesseja ja vahvistettiin verkostoja vuonna 2010 

 Kehitettiin pakolaisasiakasta paremmin ja oikea-aikaisemmin tukevia työskentelyprosesseja ja täy-
dennettiin niitä uusilla työmuodoilla ja palveluilla. 

 Luotiin uusia ryhmämuotoisia palveluita kotona oleville äideille eri hallinnon alojen yhteistyönä. 

 Kerättiin haastatteluaineisto asiakkaiden perheen yhdistymiskokemuksista. 

 Järjestettiin pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen vertaistukileiri perheenyhdistämisperheille. 

 Vahvistettiin pakolaistyön olemassa olevia verkostoja ja luotiin uusia yhteistyömuotoja pääkaupun-
kiseudulla. 

Tulosten raportointia ja levittämistä myös muualle Suomeen vuonna 2011 

 Saatetaan haketyötä loppuun ja kootaan kertynyttä aineistoa verkkosivuille 

 Jatketaan hankkeen tuotosten levittämistä pääkaupunkiseudulla  

 Levitetään osaamiskeskusverkoston kautta pääkaupunkiseudulla kehitettyjä kotouttamistyön työka-
luja myös muualle Suomeen 

 
Lisätietoja:  www.socca.fi/maahanmuuttajatyo 
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Muu aikuissosiaalityö 

Aikuissosiaalityössä vahva kehittämisen fokus oli kokemusasiantuntijuuden vahvistaminen. Erityisen vahva-
na tämä näkyi sosiaalisen raportoinnin hankkeessa, jossa kokemusasiantuntijuutta jalostettiin edelleen tasa-
vertaiseksi kanssatutkijuudeksi ja tutkimusryhmän jäsenyydeksi. Kokemusasiantuntijuus näkyi myös Visio 
vahvasta aikuissosiaalityöstä Viva-hankkeen työssä, josta kerrotaan tarkemmin kohdassa käytännön opetus. 
 
Mielenkiintoinen avaus oli Espoossa käynnistynyt Dialogia sosiaalityön palveluihin -hanke, johon Socca 
pääsi mukaan muutosprosessin jo käynnistyttyä luomaan dialogisia kehittämis- ja toimintamalleja työnteki-
jöiden ja asiakkaiden osallisuuden ja yhteistoiminnan lisäämiseksi. Hankkeessa yhdistyvät prosessikonsultaa-
tio, käytäntötutkimus ja eri oppilaitosten muodostama tutkimuskonsortio, ja se on esimerkki uudenlaisesta, 
hyvin käytäntölähtöisestä tavasta aloittaa tutkimushanke.   

Sosiaalisen raportoinnin hanke 2008–2011 

Hankkeessa tutkitaan asiakastyössä syntyvän tiedon rakentumista ja pyritään vaikuttamaan kokemustiedon 
tutkimisella yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnallisella tasolla. Hankkeen tutkimusryhmään kuuluu palvelunkäyttä-
jiä sekä sosiaalityöntekijöitä Helsingin Eteläiseltä sosiaaliasemalta. Keskeisin tutkimuskysymys on: Millaisia 
kokemuksia palvelunkäyttäjillä ja sosiaalityöntekijöillä on sosiaali-työstä ja sosiaalipalveluista? 
 
Palvelunkäyttäjien henkilökohtaiset kokemukset ja tarinat jalostuvat yhteisen dialogin kautta laajemmiksi 
näkökulmiksi. Nuoret aikuiset ja sosiaalityöntekijät yhdessä teoretisoivat sosiaalityössä kohdattuja ilmiöitä ja 
ongelmia sekä tutkimusprosessin kautta pyrkivät tuottamaan myös ratkaisuehdotuksia.  

Asiakkaista kokemusasiantuntijoina tuli palvelunkäyttäjiä kanssatutkijoina vuonna 2010 

 ”Asiakkaat kokemusasiantuntijoina” – ajatusta on kehitetty ”palvelunkäyttäjät kanssatutkijoina” 
suuntaan siten, että palvelunkäyttäjät ja sosiaalityöntekijät toimivat nykyään yhdessä käytäntötutki-
musta tekevänä tutkimusryhmänä. 

 Tutkimusryhmän jäsenet ovat pitäneet puheenvuoroja useissa tilaisuuksissa ja kouluttaneet sosiaa-
lialan ammattilaisia sekä osallistuneet Helsingin yliopiston sosiaalityön opetussuunnitelmaa uudista-
vaan työryhmään. Lisäksi tuotettiin tutkimuksen keskeisin aineiston. 

 
Tutkimusprosessin jatkamista ja monipuolista raportointia vuonna 2011 

 Tutkimusprosessia jatketaan; tutkimuskysymyksiä tarkennetaan ja tutkimusryhmä analysoi aineiston 
yhdessä. 

 Tulokset raportoidaan uudenlaisilla tavoilla: raportti koostuu tutkimusartikkelista, palvelunkäyttäjien 
ja sosiaalityöntekijöiden esseistä, digitarinoista ja valokuvista. Lisäksi pyritään tekemään myös tv-
dokumentti.  

 Yliopistoyhteistyötä vahvistetaan ja palvelunkäyttäjät otetaan mukaan sosiaalityön opetukseen 

Lisätietoja 

Anna-Kaisa Tukiala, tutkijasosiaalityöntekijä 
www.socca.fi/sosiaalinenraportointi 
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Dialogia sosiaalityön palveluihin -hanke 

Socca on aloittanut Espoossa Dialogia sosiaalityön palveluihin -hankkeen, jonka tavoitteena on luoda dialo-
gisia kehittämis- ja toimintamalleja työntekijöiden ja asiakkaiden osallisuuden ja yhteistoiminnan lisäämiseksi. 
Hanke on alkanut sosiaalityön käytäntötutkimushankkeella Espoossa, jossa käynnissä oleva palvelurakenteen 
muutosprosessi tarjoaa mahdollisuuden aikuissosiaalityön kehittämiselle ja uudelleen muotoutumiselle. Tut-
kimusta toteutetaan aikuissosiaalityön työryhmien kanssa, jotka rakentavat yhteistä ymmärrystä tulevasta 
aikuissosiaalityön toimintamallistaan.  
 
Tavoitteena on hankkeen laajentaminen siten, että mukaan saataisiin myös muita toimijoita pääkaupunkiseu-
dulta. Hankkeelle on saatu esiselvitysrahaa TEKESin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä  -
ohjelmasta, jonka turvin palkataan projektisuunnittelija laatimaan hankehakemusta keväällä 2011.  
 
Hankkeeseen liittyy kiinteästi oppilaitosyhteistyö, joka mahdollistaa erilaisten opinnäytteiden kytkemisen 
osaksi tiedonmuodostusta. Eri tutkimusten muodostaman tutkimuskonsortion tavoitteena on eri oppilaitos-
ten opinnäytetöitä yhdistämällä löytää uusia tutkittuja malleja organisoida aikuissosiaalityön palveluja ja saada 
tietoa muutosprosessien läpiviemisestä. Tutkimuskonsortion toiminta käynnistyy keväällä 2011.  
 
Lisätietoja 
Aino Kääriäinen, yliopistonlehtori 
Riitta Hyytinen, johtava tutkijasosiaalityöntekijä  
www.socca.fi/dialogiasosiaalityonpalveluihin 

Metropolialueen  sosiaalisen  eheyden  koordinaatioryh
mä 

Metropolialueen sosiaalisen eheyden koordinaatioryhmän tavoitteena oli vuoden 2010 aikana laatia metropo-
lialueen sosiaalisiin ongelmiin pureutuva kuntien, järjestöjen ja valtion yhteinen kumppanuusohjelma. Ryhmä 
myös kokosi ja välitti tietoa pääkaupunkiseudulla toimivien kehittämishankkeiden lupaavista toimintamalleis-
ta. Ryhmä keskittyi seuraaviin, sosiaalisen eheyden näkökulmasta haasteellisiin teemoihin: maahanmuuttajat 
ja monikulttuurisuus, lapset ja nuoret, työttömyys ja kumulatiivinen syrjäytyminen.  

 
Koordinaatioryhmässä olivat edustettuina Vantaa, Espoo, Helsinki, Nurmijärvi, Tuusula, opetus- ja kulttuu-
riministeriö, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministe-
riö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tekes, Raha-automaattiyhdistys sekä Socca.  

Kuntien, järjestöjen ja valtion yhteinen kumppanuusohjelma 

Ryhmän työkokouksissa ja asiantuntijatapaamisissa valmisteltiin kuntien, järjestöjen ja valtion yhteistä 
kumppanuusohjelmaa.  Ohjelma valmistuu alkuvuodesta 2011. Koordinaatioryhmä esittää, että toimenpide-
ehdotusten pohjalta käynnistetään kaupunkien, valtion ja muiden keskeisten osapuolten kanssa yhteinen 
valmisteluprosessi kumppanuusohjelman käynnistämiseksi viimeistään vuoden 2012 alussa. Metropolipoli-
tiikka koskevat linjaukset tulevat todennäköisesti esiin uuden hallituksen ohjelmassa, ja tästä syystä on tärke-
ää korostaa myös sosiaalisen eheyden näkökulmaa. Pääkaupunkiseudulla hyvinvoinnin uhkatekijöiden ja 
sosiaalisten ongelmien kirjo on tutkimusten mukaan muuta maata suurempi. 
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Kumppanuusohjelmaa pohjustamaan sisältöteemoista järjestettiin seminaareja, joissa keskusteltiin palvelujen 
järjestämisestä ja esiteltiin kehittämishankkeiden lupaavia toimintakäytäntöjä.  

Lisätietoja 

Saija Turunen, Koordinaatioryhmän sihteeri ja tutkija  
www.socca.fi/sosiaalineneheys  

Sosiaalialan asiantuntijaverkostot 

Verkostotyö kehittyi, laajeni ja systematisoitui huomattavasti vuoden 2010 aikana. Osana hankkeita toimivi-
en tietylle kohderyhmälle suunnattujen verkostojen lisäksi perustettiin tai aloitettiin uudelleen useita kaikille 
avoimia verkostoja, jotka saavuttivat suuren suosion. Verkostotyö on Soccan toiminnan ydinaluetta, ja se 
mahdollistaa kentän käytännön työntekijöiden äänen kuulemisen, kehittämistoiveiden kokoamisen ja tulos-
ten välittämisen sekä työtekijöiden osaamisen parantamisen.  Kentältä koottu palaute on vahvistanut näke-
mystä, että verkostotyöhön kannattaa panostaa. 

Sosiaalityön kehittämisen foorumi 

Sosiaalityön kehittämisen foorumi on sosiaalityön kehittämisestä kiinnostuneiden kohtaamispaikka. Se ko-
koontui vuonna 2010 neljä kertaa ja saavutti hyvin sosiaalityön ammattilaisia pääkaupunkiseudulta. Ammatti-
laisille tarjottiin muun muassa mahdollisuus osallistua sosiaalityön kehittämisen keskusteluihin ja tulevien 
hankkeiden ideointiin ja heille välitettiin tietoa kehittämisen verkostoista ja käynnissä olevista kehittämis-
hankkeista. Lisäksi haluttiin antaa osallistujille mahdollisuus uudistaa työorientaatiotaan yhdessä muiden 
kanssa sekä tilaisuus kertoa oman työn kehittämisen tarpeista ja toimivista työkäytännöistä.  

Saimme foorumeille alustajiksi erilaisia, arvostettuja sosiaalityön asiantuntijoita (Aulikki Kananoja, Aino 
Kääriäinen, Ilse Julkunen, Tuula Jauhiainen ja Miia Pitkänen).  Foorumit saivat positiivista palautetta ja toi-
veiden mukaisesti kokoontumisia on ensi vuonnakin neljä. 

Lisätietoja 

Riitta Hyytinen, johtava tutkijasosiaalityöntekijä 
Aino Kääriäinen, yliopistonlehtori 
www.socca.fi/sosiaalityonfoorumi 

Kotouttamistyön verkosto 

Kotouttamistyön verkosto on tarkoitettu pääkaupunkiseudun kuntien pakolaisten kotouttamistyöstä vastaa-
vien yksiköiden henkilöstölle. Verkosto kokoontui ensimmäisen kerran syksyllä 2010, ja tapaamisia jatketaan 
kaksi kertaa vuodessa. Sisällöt suunnitellaan yhdessä yksiköiden työntekijöiden kanssa. Tavoitteena on välit-
tää ja jakaa tietoa ja yhteistä osaamista pääkaupunkiseudulla sekä antaa mahdollisuus oman työn arvioimiseen 
ja yhteisten kokemusten jakamiseen.  Verkosto jatkaa osaltaan Soccan kotouttamistyön hankkeiden aloitta-
maa pääkaupunkiseudun maahanmuuttoyksiköiden tiivistä yhteistyötä. 

Lisätietoja 

Riitta Hyytinen, johtava tutkijasosiaalityöntekijä 
Aino Kääriäinen, yliopistonlehtori 
www.socca.fi/kotouttamistyonverkosto 
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Cafe Socca  

Cafe Socca jatkoi jälleen kokoontumisiaan, tapaamisten aiheina olivat lapsiköyhyys ja kotouttaminen. Cafe 
Soccan tavoitteena on jakaa tietoa Soccan ajankohtaisista tutkimus- ja kehittämishankkeista ja mahdollistaa 
vuoropuhelua käytännön ja tutkimuksen välillä. 

Lisätietoja  

Kirsi Nousiainen, erikoistutkija 
Erja Saurama, käytäntötutkimuksen professori 
Saija Turunen, tutkija 
www.socca.fi/cafesocca 

Osana hankkeita toimivat verkostot 

Lisäksi Soccassa toimivat seuraavat, eri kehittämisteemojen ympärille kootut verkostot 

 VKK-Metron tutkimuspäiväkotiverkosto  

 Kehrä lastensuojelun kehittämisverkosto 

 Asunnottomuuden tutkimusverkosto  

 Sosiaalityön käytännön opettajien verkosto 

Lisätietoja 

www.socca.fi/verkostot 

Osaamiskeskusten lastensuojeluverkosto 

Valtakunnallisen osaamiskeskusten lastensuojeluverkoston tavoitteena on koota osaamiskeskusten lastensuo-
jelun asiantuntijuus yhteen, jakaa ja oppia toisiltaan ja mahdollistaa yhteisen asiantuntijuuden vahvistaminen 
eri puolilla maata. Vuonna 2010 verkoston puheenjohtajuus siirtyi Soccalle ja kokoontumisia oli yhteensä 
neljä. Verkosto jatkaa toimintaansa edelleen vuonna 2011.  

Tutkimus 

Sosiaalityön käytäntötutkimuksen opetusta jäntevöitettiin vuonna 2010 ja Soccassa saatiin kansainvälistä 
tietoa kokemusasiantuntijuudesta. Muun tutkimustoiminnan pääpaino oli vuonna 2010 ja käytäntöä hyödyt-
tävien tutkimustulosten välittämisessä Sosiaaliportin Tutkimus tutuksi -sivustolla. Soccassa koordinoitava 
Tutkimus tutuksi -sivusto avattiin toukokuussa. Lisäksi valmisteltiin tutkimusohjelmaa yhteistyössä Helsingin 
yliopiston kanssa. 

Sosiaalityön käytäntötutkimus 

Soccan Heikki Waris -instituutissa kehitetään sosiaalialan käytäntötutkimusta, joka luo uudenlaista tapaa 
kehittää sosiaalityötä. Asiakastyötä tekevät, asiakkaat, kokemusasiantuntijat ja myös opiskelijat ovat mukana 
tutkimusprosesseissa. Näin luodaan yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa käytännön, tutkimuksen ja ope-
tuksen yhteistyötä. 
 
Sosiaalityön käytäntötutkimuksen opetusta jäntevöitettiin edelleen vuonna 2010. Sosiaalityön käytäntötutki-
muksen opintojakso on lähes vuoden mittainen, sosiaalityön maisterivaiheeseen ajoittuva 16 opintopisteen 
kokonaisuus, jonka aikana opiskelijat tekevät sosiaalityön käytäntötutkimuksen yhteistyössä työyhteisön 
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kanssa.  Vuonna 2010 kaikkiaan 48 opiskelijaa osallistui tälle opintojaksolle, ja heistä 45 sai tutkimuksensa 
valmiiksi.  Valtaosa tutkimuksista tehtiin sosiaalitoimistoissa, ja iso osa näistä keskittyi asiakasnäkökulman 
pohtimiseen.  Sosiaalityön käytäntötutkimuksen opetus vahvistaa opiskelijoiden tutkimuksen tekemisen tai-
toja ja lisää opiskelijoiden valmiuksia yhteistoiminnalliseen tutkijuuteen työyhteisöissä. 

Käynnissä olevat käytäntötutkimukset 

Vuonna 2010 lastensuojelussa toimi Sijoituksen aikainen sosiaalityö vanhempien kuntoutumisen tukena -
hanke, jossa kehitetään vanhempien kuntoutumista edistäviä ammattikäytäntöjä. Aikuissosiaalityössä Sosiaa-
lisen raportoinnin hankkeessa pohditaan minkälaisia kokemuksia palvelunkäyttäjillä ja sosiaalityöntekijöillä 
on sosiaalityöstä ja sosiaalipalveluista. Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä Viva-hankkeessa puolestaan keskity-
tään aikuissosiaalityön vahvistamiseen ja opetuksen ja käytännön sosiaalityön yhdistämiseen osana Praksis-
toimintaa. Dialogia sosiaalityön palveluihin hankkeessa tutkitaan uudenlaista tapaa organisoida aikuissosiaali-
työtä. Myös Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö VKK-Metron kehittämistyötä teh-
dään käytäntötutkimuksen keinoin. 
 
Tarkempaa tietoa hankkeista löytyy lastensuojelua, aikuissosiaalityötä ja käytännön opetusta käsittelevistä 
luvuista.  

Kansainvälistä tietoa kokemusasiantuntijuudesta  

Kokemusasiantuntijuus ja -tutkijuus olivat erityisenä kiinnostuksen kohteena kuluneen vuoden kansainväli-
sissä vierailuissa. Professori Ann Davis Birminghamin yliopistosta vieraili Heikki Waris -instituutissa ja arvioi 
sekä konsultoi käynnissä olevia tutkimushankkeita kokemusasiantuntijuuden näkökulmasta.  Työskentelyyn 
osallistui sekä kehittäjiä että kokemustutkijoita.  Asukastalo Betanian Kokemustutkijatoimintaa esiteltiin 
myös Stanley Witkinin ja Lapin yliopiston kesäkoulun osallistujille. 
 
Kesäkuussa kolme Michiganin yliopiston professoria tutustuivat Soccan ja Heikki Waris -instituutin toimin-
taan. Kesäkuulle 2011 on suunnitteilla 15 sosiaalityön opiskelijan sekä heidän opettajiensa opintojakso Suo-
messa, jonka opetuksesta osa järjestetään Soccassa. 

Lisätietoja 

Erja Saurama, käytäntötutkimuksen professori 
Aino Kääriäinen, yliopistonopettaja 
Riitta Hyytinen, johtava tutkijasosiaalityöntekijä 
www.socca.fi/kaytantotutkimus 

Tutkimus tutuksi -sivusto 

Toukokuussa avattiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sosiaaliportti.fi palvelun yhteyteen tutkimussivus-
to Tutkimus tutuksi, jonka päätoimittaja on Soccan erikoistutkija Kirsi Nousiainen.  Sisältöä tuotetaan yhtei-
söllisesti vapaaehtoisten kirjoittajien voimin.  Sivustolla esitellään sosiaalitieteiden tutkimustuloksia sosiaa-
lialan työn käytäntöjen näkökulmasta ja tiedotetaan uusimmista tutkimuksista. 
  
Vuoden 2011 aikana toteutetaan sivuston laajamittainen mainoskampanja ja pyritään laajentamaan kirjoitta-
javerkostoa ja tutkimusesittelytarjontaa. Yhteistyössä Diak:n Katu-Metro hankkeen kanssa jatketaan jo syk-
syllä 2010 aloitettua suunnittelua yhteistyöstä monikulttuurisuustutkimuksen esittelystä sivustolla. 

Lisätietoja 

Kirsi Nousiainen, erikoistutkija 
www.sosiaaliportti.fi/tutkimus 
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Läheisneuvonpidon juurtuminen pääkaupunkiseudulla -tutkimus 

Pääkaupunkiseudun kuntien lastensuojelussa toteutettiin vuosina 2002–2009 kahdeksanvuotinen hanke, 
jossa kehitettiin ja otettiin käyttöön läheisneuvonpito uutena työkäytäntönä. Kehittämistyö tehtiin Soccan 
Heikki Waris -instituutissa. Vuoden 2010 alusta Helsinki ja Vantaa vakinaistivat toiminnan, jonka juurtumi-
nen toimivaksi työkäytännöksi on tapahtunut vain osittain.  
 
Vuonna 2010 Sektoritutkimuksen neuvottelukunta rahoitti monialaiseen yhteistyöhön perustuvien kehittä-
mistyön tulosten juurtumiseen liittyvää tutkimushanketta, jota THL koordinoi ja jossa läheisneuvonpidon 
juurtumista koskeva tutkimus oli yhtenä osahankkeena. Tämän hankkeen väliraportti julkaistiin kesäkuussa ja 
siinä oli tarkasteltu läheisneuvonpidon juurtumista hankkeen aikana syntyneiden asiakirjojen osalta.  Tutki-
mus jatkuu vuoden 2011 aikana siten, että tematiikkaan syvennytään keskeisten hankkeen aikaisten toimijoi-
den haastattelujen avulla. 

Lisätietoja 

Kirsi Nousiainen, erikoistutkija 
www.socca.fi/laheisneuvonpidonjuurtuminen 

Pääkaupunkiseudun hyvinvointitutkimus 2008–2010 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää pääkaupunkiseudun (Espoo, Helsinki, Vantaa, Kauniainen) asukkaiden 
subjektiivisen hyvinvoinnin tilaa ja kehitystä kuntalaisen omasta näkökulmasta. Tutkimuksessa lähestyttiin 
sekä hyvin- että pahoinvointia erityisesti suurkaupunkinäkökulmasta. Tutkimuksen ensimmäinen osa koostui 
kvantitatiivisessa kyselytutkimuksesta ja toinen osa kvalitatiivisessa haastattelututkimuksesta. 
 
Tutkimusraportti julkaistiin Soccan julkaisusarjassa huhtikuussa 2010: Turunen S, Hoppania H-K, Luhtamä-
ki M, Nenonen T and Tuomaala V (2010) Ihmisiä ja kaupunkiluontoa. Tutkimus pääkaupunkiseudun asuk-
kaiden hyvinvoinnista. 
 
Hyvinvointitutkimuksen tuloksia on hyödynnetty kuntien suunnittelu- ja kehittämistyössä, ja ne herättivät 
laajaa kiinnostusta myös tiedotusvälineissä. Lisäksi tuloksia esiteltiin posterilla Child in the City -
konferensissa Italiassa. 

Käytännön opetus 

Käytännön opetuksessa Aikuissosiaalityön Praksiksen painopiste siirtyi lähemmäs aikuissosiaalityön kehittä-
mistä Viva-hankkeen myötä. Kuten muussakin Soccan toiminnassa, kokemusasiantuntijuus näkyi vahvana 
Viva-hankkeessa ja tavoitteena on myös luoda uudenlaisia mahdollisuuksia yhdistää opetusta ja käytännön 
sosiaalityötä.  Lastensuojelun Praksis puolestaan toimi koko pääkaupunkiseudulla, ja sen kehittämisessä on 
ollut mukana myös opiskelijoita. Sosiaalityöntekijä käytännön opettajana -koulutus järjestettiin 10. kerran ja 
toivottuja käytännön opettajien verkoston tapaamisia jatkettiin. 
 
Merkittävä avaus sosiaalityön ja yleislääketieteen opetuksen suuntaan on nuorten lääkäreiden pitkään harjoit-
telujaksoon sisällytettävä tutustumisjakso oman alueen sosiaalityöhön. Suunnitelma sisältyy terveyserojen 
kaventamiseen tähtäävään hankehakemukseen, johon haetaan rahoitusta Kaste-ohjelmasta vuosille 2011–
2013. Pääkaupunkiseudulta mukana on Espoo. 
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Aikuissosiaalityön Praksis ja Viva-hanke 

Sosiaalityön opetus- ja tutkimusyksikkö Praksiksessa toteutetaan sosiaalityön opetusta, kehitetään aikuissosi-
aalityötä sekä tehdään käytäntötutkimusta ja asiakastyötä. Kuluneena vuonna vahvistettiin erityisesti sosiaali-
työn kehittämistä läntisen sosiaaliaseman sosiaalityöntekijöiden kanssa Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä, 
Viva- hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kirkastaa ja vahvistaa sosiaaliaseman aikuissosiaalityön paikkaa 
sekä luoda kehittämistyön avulla uudenlaisia mahdollisuuksia yhdistää opetusta ja käytännön sosiaalityötä.  

Asiakasseurantaa ja asiakkaat mukaan käytännönopetusjaksolle vuonna 2010 

 Sosiaalityön asiakasseurannan suunnittelu, toteuttaminen, aineiston analysointi ja yhteiset keskuste-
lut sosiaalityöntekijöiden kanssa. 

 Parityön kokeilun suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalityöntekijöiden kanssa sekä reflektoivat ryh-
mäkeskustelut kokeilun aikana.  

 Opintojakson toteutus uudenlaisin menetelmin; vuorovaikutus ja tilannearvio-osioiden toteuttami-
nen ja osin suunnittelu yhdessä asiakkaiden ja Eteläisen sosiaaliaseman Kampin toimipisteen sosiaa-
lityöntekijöiden kanssa. 

Praksiksen vakiinnuttaminen ja Viva-hankkeen jatkaminen vuonna 2011 

 Praksis-toiminnan vakiinnuttaminen pysyväksi toimintamuodoksi.  

 Asiakastyön taidot -opintojakson järjestäminen ja sosiaalityön asiakasryhmien toteuttaminen osana 
Viva-hanketta 

 Viva-hankkeen kehittämistyön jatkaminen ja tulosten raportointi käytäntötutkimuksena. 
 
Yhteistyötä aloitettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa Sosiaalitoimen aikuissosiaalityön vaikutta-
vuusarvioinnin tutkimus- ja kehittämishankkeen suunnittelussa ja mahdollisessa toteutuksessa Läntisellä 
sosiaaliasemalla vuosina 2011–2012. 
 
Lisätietoja 
Saija Kangas, kehittävä sosiaalityöntekijä 
Hanna Liikanen, kehittävä sosiaalityöntekijä 
Tarja Juvonen, yliopisto-opettaja 
www.socca.fi/praksis 

Lastensuojelun Praksis 

Pääkaupunkiseudun lastensuojelun Praksiksessa luodaan rakennetta monitoimijaiselle vuoropuhelulle ope-
tuksen, tutkimuksen, kehittämisen ja käytännön välille. Toiminnan päätavoitteena on lastensuojelun käytän-
nönopetuksen kehittäminen. Pääkaupunkiseudun lastensuojelun Praksis opetus- ja tutkimusverkostoa kehi-
tetään yhteistyössä Helsingin yliopiston, alueen ammattikorkeakoulujen sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan 
kaupunkien lastensuojelutyön kanssa. Se on osa Kehrä lastensuojelun kehittämisverkostoa pääkaupunkiseu-
dulla. 
 
Lastensuojelun Praksiksen toimintarakenne on räätälöity kunkin kunnan tarpeisiin sopivaksi.  Helsingissä 
mukana on useampia työntekijöitä muutamasta eri toimipisteestä, Vantaalla kehittäjäsosiaalityöntekijöiden ja 
käytännönopettajien verkosto ja Espoossa johtavien sosiaalityöntekijöiden ja käytännönopettajien verkosto. 
Kuntien lastensuojelun Praksiksen toimipisteiden ja verkostojen vastuuhenkilöt, opiskelijat ja oppilaitosten 
edustajat yhdessä linjaavat lastensuojelun Praksiksen toimintaa.  
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Laatukriteerien ja päätöksenteon toimintarakenteen luominen koko pääkaupunkiseudulle vuonna 
2010  

 Luotiin Lastensuojelun Praksistoiminnan laatukriteerit, jaettiin hyviä opetuskäytäntöjä ja annettiin 
hyvää lastensuojelun opetusta jo yli 120 opiskelijalle 80 käytännönopettajan voimin. 

 Luotiin toimiva rakenne kuhunkin kuntaan lastensuojelun Praksiksen asioiden käsittelylle eri toimi-
pisteiden ja verkoston tasolla. 

 Liitettiin yhteen opetusta, kehittämistä ja tutkimusta opiskelijoiden, lastensuojelun työntekijöiden ja 
oppilaitosten edustajien yhteistyönä.  

 
Toiminnan arviointia ja jatkuvuuden varmistamista vuonna 2011 

 Taata opiskelijoille mahdollisimman hyvää lastensuojelun opetusta, jolla on elävä yhteys työn kehit-
tämiseen sekä tutkimiseen. 

 Arvioida toimintaa eli löytää sen parhaat puolet sekä kehittämisen kohteet. 

 Löytää tapa jatkaa lastensuojelun opetuksen käytäntöyhteyttä eli Lastensuojelun Praksista Kehrä -
hankkeen rahoituksen päättyessä. 

 
Lisätietoja 
Tiina Muukkonen, yliopistonopettaja  
www.socca.fi/lastensuojelunpraksis 

Käytännön opettaja sosiaalityön kehittäjänä -koulutus 

Käytännön opettaja sosiaalityön kehittäjänä on ammatillinen täydennyskoulutus (15 op), joka järjestetään 
vuosittain yhteistyössä Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen sosiaalityön oppiaineen kanssa. Koulu-
tus on tarkoitettu pääkaupunkiseudulla toimiville, kelpoisuuden omaaville sosiaalityöntekijöille, jotka saman-
aikaisesti ohjaavat käytännön jaksolla olevaa sosiaalityön opiskelijaa.  
 
Käytännön opettaja -koulutuksen kymmenes toimintavuosi 

 Toteutettiin järjestyksessä kymmenes Käytännön opettaja -koulutus. Koulutuksen on käynyt jo lähes 
150 sosiaalityöntekijää pääkaupunkiseudulla. 

 Järjestettiin yhteinen koulutuspäivä ammattikorkeakoulujen käytännön ohjaajien -koulutuksen kans-
sa, teemana parityöskentely. Koulutuksen osallistuivat käytännön opettajien ja ohjaajien lisäksi sosi-
aalityöntekijä- ja sosionomi-opiskelijat.  

 Aiemmin koulutukseen osallistuneiden käytännön opettajien verkosto kokoontui kolme kertaa 
vuonna 2010. 

 Tehtiin pienimuotoinen tutkimustyö opiskelijan ohjauksen hyvistä käytännöistä käytännön opettaja 
– koulutuksessa.  
 

Lisää yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa vuonna 2011 

 Järjestetään Käytännön opettaja – koulutus.  

 Lisätään yhteisiä koulutuspäiviä ammattikorkeakoulujen käytännön ohjaaja -koulutuksen kanssa. 

 Käytännön opettaja -verkoston tapaamisia jatketaan. 
 
Lisätietoja 
Riitta Hyytinen, johtava sosiaalityöntekijä 
Tarja Juvonen, yliopisto-opettaja 
hwww.socca.fi/kaytannonopettajakoulutus 
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Ammattikorkeakouluyhteistyö 

Metropolia Ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman lehtori on edelleen osa-aikaisesti toiminut 
yhteyshenkilönä Soccan ja ammattikorkeakoulun välillä. Toiminnan painopiste oli hanke- ja opetusyhteis-
työssä. Oppilaitosyhteistyö keskittyi Kehrä -hankkeeseen ja Lastensuojelun Praksikseen, joissa: 

 Toteutettiin ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden yhteinen harjoittelu ja tutkimuksen tu-
kiryhmä. 

 Järjestettiin yhteinen ”Tieto palaa kentälle” -päivä pääkaupunkiseudun sosiaalialan ammattilaisille.  

 Tuotettiin yhdessä Soccan, Helsingin kaupungin sekä Metropolia ja Laurea ammattikorkeakoulujen 
kesken harjoittelunohjaajakoulutus Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien sosiaaliohjaajille.  

 
Lisäksi Metropolian sosiaalialan koulutusohjelman osallistuvaa monikulttuurista palveluohjausta kehittävän 
Osmos-hankkeen yhteistyökumppanit Ruotsin Botkyrkanin kunnan sosiaalitoimesta vierailivat Soccassa.  
 
Jatkossa toimintaa suunnataan sosiaalialan yhteistoiminnalliseen ja monialaiseen ennakoivaan kehittämiseen 
työelämän ja aluekehityksen tarpeita tukemaan. Metropolian opiskelijat ovat myös mukana järjestämässä 
osaamiskeskustoiminnan ja Heikki Waris -instituutin 10-vuotisjuhlia syksyllä 2011. 
 
Lisätietoja 
Mervi Nyman, lehtori  
www.metropolia.fi 

Viestintä 

Viestinnän vuotta leimasi painottuminen verkkoviestinnän kehittämiseen. Täydellisessä verkkosivujen uudis-
tuksessa luotiin uusi, raikas ulkoasu Soccan graafisen ilmeen pohjalta, luotiin sivustolle entistä selkeämpi 
rakenne ja täydennettiin ja ajanmukaistettiin sisältöjä.  Lisäksi uudistuksessa koottiin Soccan toimintaa yhdel-
le sivustolle aiempien erillisten ja kirjavien hankesivustojen sijasta.  Poikkeuksen tekivät osana Soccaa toimi-
vat useamman toimijan yhteistyöhankkeet eli Peliklinikka ja Nimi ovessa -hanke, joiden sivustot luotiin sa-
maan järjestelmään, vaikkakin omalla ulkoasullaan. 
 
Uudistuksen myötä sivuston päivittäminen on entistä helpompaa, joten voimme tarjota entistä ajantasaisem-
paa ja kattavampaa tietoa toiminnastamme. Modernit verkkosivut mahdollistavat jatkossa entistä monipuoli-
sempia tapoja välittää kehittämistyön tuloksia ja kertoa Soccan toiminnasta. Uudistus sai hyvin positiivista 
palautetta loppuvuodesta 2010 tehdyssä arviointikyselyssä. Peräti 93 % vastaajista oli valmis suosittelemaan 
sivustoa työtovereilleen ja ystävilleen.  
 
Graafista uudistusta jatkettiin luomalla uusia viestintämateriaaleja. Julkaisuja ja työpapereita ilmestyi neljä, 
aiheina olivat asumisturvakeskusselvitys, pääkaupunkiseudun hyvinvointitutkimus, pääkaupunkiseudun ko-
touttamishankkeen tulokset ja varhaiskasvatuksen osallisuusselvitys. 

Vaihtoehtoisten raportointitapojen kehittämistä ja verkkosivujen markkinointia vuonna 2011 

 Kehitetään vaihtoehtoisia tapoja kehittämistulosten levittämiseen ja hankeraportointiin 

 Järjestetään Valtakunnalliset osaamiskeskuspäivät ja Heikki Waris -instituutin 10-vuotisjuhlat 

 Markkinoidaan verkkosivuja ja kehitetään niitä edelleen palvelemaan paremmin kehittämistulosten 
innovatiivisempaa markkinointia 
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 Parannetaan pääkaupunkiseudun sosiaalialan ammattilaisten viestintäosaamista 

Lisätietoja 

Riitta Ropo, tiedottaja 
www.socca.fi 

Kansainvälinen toiminta 

Heikki Waris- instituutti kiinnosti kansainvälisiä vieraita vuonna 2010. Professori Ann Davis Birminghamin 
yliopistosta vieraili Heikki Waris -instituutissa ja arvioi sekä konsultoi käynnissä olevia tutkimushankkeita 
kokemusasiantuntijuuden näkökulmasta, ja asukastalo Betanian Kokemustutkijatoimintaan tutustui Stanley 
Witkinin ja Lapin yliopiston kesäkoulun osallistujia. 
 
Myös kolme Michiganin yliopiston professoria tutustuivat Soccan ja Heikki Waris -instituutin toimintaan. 
Kesäkuulle 2011 on suunnitteilla 15 sosiaalityön opiskelijan sekä heidän opettajiensa opintojakso Suomessa, 
jonka opetuksesta osa järjestetään Soccassa. Myös Hollannin perheoikeuden viraston edusajat vierailivat 
Heikki Waris -instituutissa tutustumassa lastensuojelulain uudistukseen ja Kansainvälisiä vieraita saimme 
Heikki Waris -instituutin lisäksi Peliklinikalle, Praksikseen ja Nimi ovessa -hankkeeseen. 
 
Soccan johtaja Pirjo Marjamäki osallistui syksyllä työministeriön järjestämälle, yhteiskunnallisia yrityksiä esit-
televälle opintomatkalle Skotlantiin. Opintomatkasta kertova matkaraportti löytyy osoitteesta 
www.socca.fi/matkakertomuksia 
 
Erityisesti Peliklinikan edustajat osallistuivat useampaankin kansainväliseen seminaariin, ja Peliklinikan johta-
ja Tapio Jaakkola piti esityksen EASG konferenssissa Wienissä (European Conference on Gambling Studies 
and Policy Issues). VKK-Metron tutkijatohtori Tuulikki Venninen puolestaan kertoi lapsen osallisuudesta 
Birminghamissa pidetyssä EECERA 2010 konferenssissa. Tutkija Saija Turunen ja erikoistutkija Kirsi Nou-
siainen esittelivät posterilla Pääkaupunkiseudun hyvinvointitutkimuksen tuloksia The Child in the City 2010 
-konferensissa Firenzessä.  
 
Vuoden 2011 kansainvälisen toiminnan tärkeä tapahtuma on Oxfordissa järjestettävä käytäntötutkimussemi-
naari, jossa Heikki Waris -instituutti esittäytyy kokonaisella symposiumilla. 

Henkilöstö ja talous 

Vakituinen ydinjoukkomme on seitsemän henkilöä ja lisäksi kolme vakituista tehtävää sijaitsee yliopistolla 
osoitettuna Heikki Waris -instituutin toimintaan. Tärkeitä ovat myös tutkijasosiaalityöntekijöiden tehtävät 
Helsingin kaupungin budjetissa, jotka takaavat käytäntötutkimuksen jatkuvuuden vaikka tutkijat ovatkin 
määräaikaisia. Tutkijasosiaalityöntekijöiden vakansseista on ollut täytettynä neljä, joista kaksi Praksiksessa. 
Kaikki perustehtävät ovat olleet koko vuoden vakituisten ihmisten hoitamia, ja vakiintuminen näkyy työn 
tuloksissa. Talous- ja henkilöstöhallintoa hoidetaan kokemuksella sekä VKK-tiimiä ja Heikki Waris -tiimiä 
johdetaan varmalla otteella. Yliopiston tehtävistä kahta ei ole vielä täytetty, mikä on tuonut jonkun verran 
epävarmuutta tulevaisuudesta.   
 
Ulkopuolisesti rahoitetuissa hankkeissa työskenteli vuoden aikana 16 henkilöä, lisäksi apurahalla palkattuna 
oli viisi taitelijaa, työhallinnon palkkatuella neljä henkilöä ja harjoittelijoita oli kaksi. Hankkeisiin on saatu 
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hyvin asiantuntevaa ja sitoutunutta joukkoa ja hankkeet toimivat melko itsenäisesti osaamiskeskuksen sa-
teenvarjon alla. Näennäisestä erilaisuudestaan huolimatta yhteisiä juonteita löytyy ja hankkeet osaavat ottaa 
myös oppia toisiltaan. Henkilöstön koulutustaso oli korkea: henkilöstöstä tohtoreita oli kuusi, lisensiaatteja 
kaksi ja väitöskirjaa tai lisensiaattityötä valmistelee 4 henkilöä. 
 
Työhyvinvointi oli kyselyn mukaan parantunut kaikissa mitatuissa asioissa ja oli kokonaisuudessa oikein 
hyvää tasoa. Henkilöstökokous oli säännöllisesti joka toinen maanantai, ja asialista on ollut kaikille avoin. 
Osallistujajoukko ei ole niin suuri kuin toivoisi johtuen osittain siitä, että työntekijät työskentelevät hajallaan 
yliopistossa kahdella eri laitoksella, Peliklinikalla Kaisaniemessä ja Praksiksessa Läntisellä sosiaaliasemalla.   
 
Valtakunnalliset osaamiskeskuspäivät olivat elokuussa Kuopiossa, johon osallistuimme isolla joukkueella. 
Kuopiossa julkistettiin myös osaamiskeskushistoriaa käsittelevä kirja ”Tahdolla tuloksia Sosiaalialalla”, johon 
monet osaamiskeskusten syntyä seuranneet tai mukana olleet olivat kirjoittaneet. Päivien päätteeksi saimme 
ottaa vastaan Ankan, joka velvoittaa järjestämään vuoden 2011 valtakunnalliset osaamiskeskuspäivät. Tätä 
voi pitää kunniana, sillä vuorossa on 10-vuotisjuhlat ja samassa yhteydessä juhlitaan myös Heikki Waris -
instituutin 10-vuotista taivalta.  

Talous 

Soccan budjetti oli kokonaisuudessaan noin 2 milj. euroa. Sosiaali- ja terveysministeriöstä saatu valtionavus-
tus on noin 500 000 euroa. Yhteistyösopimuksen nojalla pääkaupunkiseudun kunnat maksoivat noin 230 
000 euroa, josta puolet osoitettiin suoraan yliopistolle. Helsingin osuus 116 000 euroa näkyy taulukossa. 
Helsingin sosiaaliviraston budjetissa Heikki Waris -instituutin tutkijasosiaalityöntekijöiden palkkauksen va-
rattiin noin 353 000 euroa.  
Pääosin valtiolta saatu hankerahoitus vuonna 2010 oli 570 000 euroa. Lisäksi osana Soccan toimintaa olivat 
VKK-Metro ja Kehrän lastensuojelun kehittämisverkosto, joiden 510 000 euron rahoitus tuli sosiaaliviraston 
kehittämispalveluiden hallinnoimasta Lapsen ääni -kehittämisohjelmasta. 

Soccan ja Heikki Waris -instituutin perustoiminnan tulot ja menot 2010 

Soccan perustoiminta Waris -instituutti 
Tuet ja avustukset, STM 500 112
* THL, Sosiaalityön tutkimusseura 12 000

Helsingin kaupungin rahoitus   116 000 353 000 

Tulot yhteensä 628 112 353 000 

Palkat ja palkkiot 305 000 154 000 
Henkilösivukustannukset 104 000 57 000 
Palveluiden ostot 63 000 40 000 
Aineet ja tarvikkeet 17 000 8 000 

Vuokrat 65 000 59 000 

Menot yhteensä**     554 000 318 000 

Erotus 74 112 35 000 

*Poikkeuksellisesti sisällytetty perustoimintoihin, sisältää  
Tutkimus tutuksi -sivuston päätoimittajan palkkakulut 
** Tilanne 17.1.2011, lopulliset menot tarkentuvat tammikuun aikana. 
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