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Esimerkkinä pääkaupunkiseudun sosiaalialan
osaamiskeskus Socca
• perustuu ns. sopimusmalliin, isäntäorganisaatio vuoden 2014 alusta
HUS-ky
• toimintaa ohjaa neuvottelukunta, jossa edustajat kustakin kunnasta,
yliopistosta ja pete-yksiköstä (7 hlöä)
• 12 työntekijää, budjetti n 1 milj. euroa
• kunnat ja yliopisto sopineet sosiaalityön käytännönopetusta ja –
tutkimusta koskevasta yhteistyöstä (professori + 2 yliopistonlehtoria)
• Soccan toimintaa ohjaava yhteistyösopimus ei sisällöltään
muuttunut isäntäorganisaation vaihtuessa. Toiminta sai siis
jatkua entisellään, vaikka siirryimme erikoissairaanhoidon
organisaatioon.
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Socca osana HUS-kuntayhtymää:
tiivistynyt yhteistyökuvio terveydenhuollon kanssa
• pikemminkin tiivistynyt kehittämis- ja tutkimusverkosto kun uusi
hallinnollinen malli
• Socca on osa HUS-ky:n hallintoa, jossa se kuuluu johtajaylilääkäri
Markku Mäkijärvi vastuualueelle
• lisäksi ryhmään kuuluvat kehittämisjohtaja Visa Honkanen,
tutkimusjohtaja Lasse Viinikka ja pete-yksikön ylilääkäri Tapani
Hämäläinen ryhmineen (yhteensä n 40henkilöä)
• me neljä tapaamme Mäkijärven johdolla kerran viikossa, jokainen
nostaa esiin oman yksikön tärkeimmät kuulumiset. Tavoitteena
vahvistaa esh:n, pth:n ja sosiaalihuollon kehittämisyhteistyötä.
• Uusi toimintaympäristömme ulottuu siis laajemmalle kuin vain
yhteistyöhön pete-yksikön kanssa
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Uusi kehittämisympäristö laajensi keskustelun
teemoja. Nyt olemme kuulolla…
• hoitoketjujen parantamisesta, ”liinaamisesta”
• sähköisistä palveluista, verkkoterapioista, kehittyvästä
teknologiasta
• tietojärjestelmien paremmasta hyödyntämisestä
hoidossa ja johtamisessa
• innovaatio-ohjelmasta, start-up yrityksistä
• hoitojonoista
• hoidon laadusta, potilasturvallisuudesta
• esh:n ympäristössä ollaan kyllä kiinnostuneita myös
sosiaalipalveluista, ammattikäytännöistä,
työvoimakysymyksistä..
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Soccan ja Peten sivuavat sisällöt
Socca

Pete-yksikkö

•
•
•
•
•

• terveydenhuollon
järjestämissuunnitelma
• terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen
• perusterveydenhuollon
kehittäjäverkosto (ent. Rohtoverkosto)
• hoitoketjujen kehittäminen
• Apotti
• yleislääketieteen opetus ja
tutkimus

varhaiskasvatus
lastensuojelu, aikuissosiaalityö
vanhustyö
peliriippuvuus
sosiaalihuollon tiedonhallinta ja
Apotti
• sosiaalityön käytännön opetus
ja tutkimus
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Miten uusi kehittämis- ja tutkimusympäristö on
muuttanut Soccaa?
• Tasapuolinen asema suhteessa kuntiin. Kuntien sosiaalijohdon
yhteistyö on vahvistunut.
• Avannut mahdollisuuden hakea valtion tutkimusrahoitusta myös
sosiaalitieteelliseen tutkimukseen
• lisännyt tutkimuksen arvostusta
• Tuonut sairaalan sosiaalityön ja sen rajapinnat kunnallisten
palvelujen kanssa lähemmäksi ( Hussissa160 sosiaalityöntekijää!)
• Suunnannut huomiota sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmä Apotttiin
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Tulevaisuuden näkymät – onko vaarana että
integroidutaan terveydenhuoltoon?
• uusista kehittämistoiminnan rakenteista ei ole keskusteltu eikä niistä
ole toistaiseksi mitään suunnitelmia.
• sen sijaan eri organisaatioissa toimivien kehittäjien ja tutkijoiden
yhteistyötä tiivistetään edelleen asiakysymyksissä (Apotti,
hoitoketjut, yhteiset asiakasryhmät, monialainen opetus- ja tutkimus)
• sairaanhoitopiirien ja lääketieteellisten tiedekuntien vakiintuneet
yhteistyökuviot ovat muuttumassa ja samassa imussa on
mahdollista vahvistaa myös kuntien ja valtiotieteellisen tiedekunnan
suhdetta. Mahdollisuus kehittää moniammatillista opetusta ja
vahvistaa sosiaalityön tutkimusta.
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Sosiaalihuollon kehittämisen paikka?
•

Socca on ottanut askeleen, jota kunnat tuskin haluavat perua. Pks:lla tulee
jollakin aikavälillä olemaan yhteinen sosiaalihuollon, pth:n ja esh:n
kehittämisorganisaatio, jolla on rakenteisin perustuva yhteistyökuvio myös
yliopistollinen tutkimuksen ja opetuksen kanssa (lääketieteellinen ja
sosiaalitieteellinen). Painopisteinä saattaisi olla innovaatioiden tuottaminen,
tiedon louhinta palveluprosessien uudistamisen tueksi…

•

yksi mahdollinen visio on, että Apotti OY olisi muutakin kun
asiakastietojärjestelmää ylläpitävä yhtiö Uudellamaalla. Se voisi olla myös
uutta tietoa tuottava ja kehittämistyötä tekevä ja organisoiva yhtiö.

•

Kansa ja Apotti yhdessä tulevat tarjoamaan paljon mahdollisuuksia ja
arvokkaan tietoaarteiston sosiaalialan kehittäjille ja tutkijoille. Haluammeko
tarttua mahdollisuuteen? Tulee nostamaan tiedontuotannon arvoa ja sen
hyväksikäyttöä tietoon perustuvassa asiakastyössä ja sen johtamisessa.
Olemmeko valmiita?
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