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Kunnallisen sosiaalipolitiikan innovaatiopalkinto Kumppanina kentällä -ohjelmalle 
 
Helsingin sosiaaliviraston ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteinen Kumppanina kentällä  
-ohjelma on luonut uudenlaista sosiaalityötä kaikkein huono-osaisimpien ihmisten aseman 
parantamiseksi, perustelee Huoltaja-säätiön palkintoraati yhteistyöohjelman valintaa 
Kunnallisen sosiaalipolitiikan vuoden 2006 innovaatiopalkinnon saajaksi. Palkinnon saaja 
julkistettiin Hyvinvointikunta-foorumissa Helsingissä 8. helmikuuta. 
 
Kumppanina kentällä -ohjelma alkoi yli kymmenen vuotta sitten Helsingin Alppiharjussa 
ruohonjuuritason hankkeena. Köyhyyttä ja syrjäytymistä alettiin ehkäistä ihmisten omia 
voimavaroja vahvistamalla. Opiskelijat ja ammattilaiset osallistuivat köyhien ja syrjäytyneiden 
asukkaiden ja sosiaalitoimiston asiakkaiden rinnalla yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön. 
Toimeentulotuen leikkauksia vastustamaan syntyi ToTu-verkosto.  
  
Kumppanuusverkostossa toimii sosiaali- ja opetusalan ammattilaisia, asukkaita, sosiaalityön 
asiakkaita sekä kansalaisjärjestöjä. Yli 50 opiskelijaa on osallistunut ohjelmaan harjoittelujaksoilla. 
Hankkeesta on valmistunut 20 ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä ja 12 on tekeillä. 
 
Ohjelman näkyvin aikaansaannos on Kumppanuustalo Hanna Helsingin Sturenkadulla. Siitä on 
muodostunut monipuolisen tekemisen ja toiminnan talo, jossa viranomaiset, asukkaat, järjestöt ja 
oppilaitokset toimivat yhteistyössä. Talo myös työllistää toimijoitaan.  
 
Huoltaja-säätiön palkintoraati pitää Kumppanina kentällä -ohjelmaa esimerkillisenä hankkeena, 
jossa on onnistuttu kehittämään sosiaalityötä pitkäjänteisesti hyödyntäen käytäntötutkimusta 
aidossa oppimis- ja kehittämisympäristössä. 
 
Ohjelmassa korostuu asiakaslähtöisyys ja vahva sitoutuminen sosiaalityön arvoihin ja etiikkaan.  
 
Kunnallisen sosiaalipolitiikan innovaatiopalkinnolla Huoltaja-säätiö palkitsee vuosittain hyvän 
innovaatioidean tai jo toimivan uuden ratkaisun, joka edistää kunnallisen sosiaalipolitiikan 
pitkäjänteistä kehittämistä. Innovaation pitää lisätä kuntalaisten tai sosiaalitoimen asiakkaiden 
hyvinvointia. Palkinnon suuruus on 10 000 euroa. Palkinto myönnettiin nyt toista kertaa. 



 
Kunniamaininnalla palkintoraati palkitsi Vantaan kaupungin sosiokulttuurisen vanhustyön sekä 
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön tietoteknologiaa 
hyödyntävän sosiaalialan kokonaisvaltaisen kehittämisen. 
  
Vantaan kaupungin sosiokulttuurinen vanhustyö osana kunnan hyvinvointipalveluja edustaa 
uudenlaista osallistavaa ja sektorirajat ylittävää vanhustyötä. Kaksi vuotta sitten Tikkurilassa 
sijaitsevassa Suopursun palvelutalossa aloitettiin kulttuuritoimintaa, jossa palvelutalon asukkaiden 
arkeen tuotiin tanssitaidetta, musiikkia, sanataidetta sekä kuvataidetta.  
 
Hankkeessa on onnistuttu löytämään yhteisön voimavarat vanhusten tukemiseen samalla 
kunnioittaen jokaisen vanhusten oikeutta elää omannäköistään elämää.   
 
Pohjois-Suomen osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön kehittämistyötä raati pitää hienona 
esimerkkinä monipuolisesta ja ennakkoluulottomasta tavasta ratkaista sosiaalipalveluiden 
kehittämiseen ja tasavertaiseen saatavuuteen liittyviä ongelmia tietoteknologian avulla. 
Tietoteknologian hyödyntäminen on onnistuttu juurruttamaan alueen kuntien työkäytäntöihin.  
 
Palkintoraadin puheenjohtajana toimi Rauman sosiaalijohtaja Alpo Komminaho ja jäseninä Itä-
Suomen läänin sosiaali- ja terveysneuvos Elli Aaltonen, Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- 
ja terveysalan yksikön johtaja Leena Niemi sekä Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan 
osaamiskeskus Sosiaalitaito Oy:n johtaja Merja Salmi. 
 
Vuonna 1953 perustettu Huoltaja-säätiö edistää sosiaalihuollon uudistamista muuttuvissa 
toimintaympäristöissä. Säätiö toimii sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi paikallisesti 
ja alueellisesti. Sen tavoitteena on edistää kunnallisen sosiaalipolitiikan pitkäjänteistä kehittämistä 
ja vahvistaa sosiaalialan osaamista. Säätiön julkaisema sosiaalialan riippumaton ammattilehti 
Sosiaaliturva täyttää tänä vuonna 95 vuotta. 
 
www.huoltaja-saatio.fi 
www.sosiaaliturva.fi 
   
LISÄTIETOJA  
Kunnallisen sosiaalipolitiikan innovaatiopalkinnon myöntäneen palkintoraadin sihteeri, Huoltaja- 
säätiön toiminnanjohtaja Ulla Salonen-Soulié, puh. 0500-567 327 
 
Kumppanina kentällä -ohjelma:  
Lehtori Raija Tiikkainen, Laurea amk, puh. 0400-274 390 
Sosiaaliohjaaja Marjatta Vesterinen, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, puh. 050-528 7797 
 
Vantaan kaupungin sosiokulttuurinen vanhustyö: 
Palvelupäällikkö Anna-Liisa Korhonen, Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimiala, Vanhus- ja vammaispalvelut, Palvelutalot ja päivätoiminta, puh. 040-563 8657 
 
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön tietoteknologiaa hyödyntävä 
sosiaalialan kokonaisvaltainen kehittäminen: 
Kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin 
toimintayksikkö, puh. 040-570 2844 


