Sosiaali- ja terveyd enhu ollon tu tkim usyhteistyön
vahvistaminen

Katri Ylönen
YTM suunnittelija
Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto (Sosnet)
Jyväskylän yliopisto
Yhteiskuntatieteid en ja filosofian laitos
Sosiaalityön yksikkö

Sisällys
1.

Aluksi ....................................................................................................................................................... 4

2.

Sosiaali- ja terveyd enhuollon alueellisista palvelurakenteista ......................................................... 6

3.

Sosiaalityön tutkim us Jyväskylässä ja Kokkolassa ............................................................................ 9
3.1 Sosiaalityön tietopohjan vahvistam inen ......................................................................................... 11
3.2 Tutkim uksen rahoitus erva-alueilla ................................................................................................. 12

4.

Alueellisen tutkim usyhteistyön selvityksen tuloksia ...................................................................... 13

5. Jyväskylän ja Itä-Suom en yliopiston sosiaalityön tutkim uksen yhteisiä rajapintoja
terveyd enhuollon tutkimuksen kanssa ..................................................................................................... 20
6.

Yhteenvetoa ja pohdintaa .................................................................................................................... 23

7.

Jatkotyöskentely .................................................................................................................................... 25

LIITTEET ........................................................................................................................................................ 30

1

TIIVISTELMÄ
Sosiaali- ja terveyd enhuollon välinen tutkim usyhteistyö on ajankohtainen nyt ja tulevaisuud essa, kun kuntien palvelurakenneu ud istus on m eneillään ja sosiaali- ja terveyspalveluja pyritään uud istam aan m m . vahvan integraation keinoin. Palvelurakennetyöryhm än
väliraportissa (2012, 16) korostetaan peruspalvelujen tilan korjaam isen kannalta tärkeim pänä palvelurakenneratkaisuna perustason ja erityisvastuutason m ahd ollisim m an su urta
integraatiota.
Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkoston Sosnetin johtoryhm ä päätti keväällä 2012
vahvistaa sosiaalityön yliopistollista tutkim usta valm istautum alla tulossa oleviin sosiaali ja terveyd enhuollon yhteisiin tutkim usrakenteisiin. Tarkoituksena on kartoittaa sosiaalityön yliopistoverkostoon kuuluvien yliopistojen sosiaalityön tutkim uksen nykytilaa ja
suunnitella sosiaali- ja terveyd enhuollon välistä tutkim usyhteistyötä. Jyväskylän yliopiston sosiaalityön opetus ja tutkim u s jakautuu kahd elle eri kam pukselle, Jyväskylään ja
Kokkolaan. Tässä selvityksessä on kartoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon toim ijoid en
näkem yksiä yhteisistä tutkim us- ja kehittäm istarpeista sekä pyritty vahvistam aan t utkim usyhteistyötä Keski-Suom essa ja Keski-Pohjanm aalla. Selvityksessä on tehty yhteistyötä
tiiviisti m yös Itä-Suomen yliopiston kanssa, sillä kuulum m e yhteiseen erityisvastuualue eseen. Selvityksessä on huom ioitu tutkim ustarpeid en lisäksi kehittäm istarpeet m m . siksi,
että ne kulkevat ainakin osittain yhd essä eikä niitä pitäisi eristää liikaa om iksi osa alueikseen. Kehittäm istyö tarvitsee tutkittua tietoa tarkoituksenm ukaiseen kehittäm iseen
ja tutkim us voi saad a kiinnostavaa aineistoa kehittäm istyöstä.
Yhteisiksi sosiaali- ja terveyd enhuollon tutkim uskohteiksi nostettiin mielenterveyteen ja
päihteisiin, ikääntymiseen, lapsiin, nuoriin ja perheisiin, pitkäaikaisasiakkaisiin, moniasiakkuuksiin
sekä kuntoutumiseen ja aktivointiin liittyvät asiat. Tutkim uksen ja kehittäm isen tarpeet n ivoutuivat kolm en keskeisen teem a-alueen sisään: organisaatio, työntekijä ja asiakas. O rganisaatiotasolla tärkeänä nähtiin tutkim uksen ja kehittäm isen p ainottam inen m eneillä
olevaan palvelurakennem uutokseen, jossa nähtiin tarvitsevan tutkittua tietoa palvelujen
vaikutuksesta hyvinvointiin etenkin kansalaisten näkökulm asta. Myös am m atillisen te htävärakenteen ja työnjaon kehittäm inen sekä työn m allintam inen nähtiin m erkityksellisinä
toim ivien ja laad ukkaid en palvelujen kehittäm isen lähtö kohtina. Koettiin, että tutkim u k-
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sella void aan avata eri am m attialojen käsitteistöä ja luod a toim ivia m alleja am m atin ha rjoittam iseen. Erityistä huom iota haluttiin kiinnitettävän tietohallinnon ja -järjestelm ien
parantam iseen. Työntekijätasolla korostettiin m oniam m atillisuud en tutkim usta ja kehittäm istä sekä työssä että koulutuksessa ja toim ivien työm enetelm ien erityyppistä arvioi ntia. Ennaltaehkäisevien ja toim ivien työtapojen tulisi olla em piirisesti perusteltuja ja t u keutua ajankohtaiseen tutkim ustietoon. Asiakastasolla huom iota tulisi kiinnittää ensisija isesti osallisu uteen ja heid än om ien vahvuuksien hyöd yntäm iseen. Tärkeintä olisi aloittaa
yhteisten asiakkaid en kartoituksella, jotta void aan kehittää yhteisiä palveluja.
Sosiaali- ja terveyd enhuollon yhteisten m onitieteisten tutkim ushankkeid en nähtiin olevan
m erkityksellisiä nyt ja tulevaisuud essa. Selvityksessä kartoitetut tutkim uksen ja kehittäm isen tarpeet toim ivat hyvänä jatkotyöskentelyn pohjana. Tieteellisen tutkim uksen vahvistam inen on olennaista eh eid en ja laad ukkaid en sosiaali- ja terveyspalveluid en kehittäm isessä ja toteutuksessa. Vahva tutkim usyhteistyö terveyd enhuollon kanssa on erityisen tä rkeää m yös lisääntyvän kansainvälistym isen vuoksi esim erkiksi kansainvälisesti julkaist u jen artikkeleid en osalta. Sosiaalityön tutkimuksella on paljon annettavaa subjektiivisen
kansalais- ja asiakaslähtöisen hyvinvointia koskevan tied on keruuseen ja analysointiin,
m m . yksinäisyyd en, eriarvoisuud en, syrjäytym isen ja eri riippuvuuksien vaikutuksista
palvelujen tarpeeseen.
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1. Aluksi
Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkoston Sosnetin johtoryhm än m ukaan yliopistojen on tärkeää kehittää alueillaan käytäntöihin kiinnittyvää tutkim usta sekä huom ioid a
sosiaali- ja terveyd enhuollon yhteisten rajapintojen ja yhteisty ön tutkim ustarpeita. Kuntien p alvelurakenneuud istuksen , etenkin sosiaali- ja terveyd enhuollon palvelurakenneu u d istuksen, nähd ään lisäävän m onitieteisen ja -alaisen tutkim uksen tarvetta. Jyväskylän
yliopisto toim ii Kuopion yliopistosairaalan erityisvastuualueella yhd essä Itä-Suom en yliopiston kanssa. Vaikka erityisvastuualueen tehtävät ovat olleet pitkälti terveyd enhuoltoon
painottuvia, ed ellyttää sosiaali- ja terveyd enhuollon palvelurakenneuud istu s tulevaisu u d essa enem m än yhteistyötä sosiaali- ja terveyd enhuollon välillä. Tässä selvityksessä on
pohd ittu tutkim usyhteistyötä täten m yös Itä -Suom en yliopiston selvitystyön tekijän pr ojektityöntekijä YTM, TM Anssi Savolaisen kanssa (ks. luku 5).

Jyväskylän yliopiston sosiaalityön yksikön Sosnetin rahoittam a selv itystyö toteutettiin
ajalla 1.8.2012–31.10.2012. Selvitystyön toteutti suunnittelija YTM Katri Ylönen. Jyväskylän
yliopiston sosiaalityön opetus ja tutkim us jakautuu kahd elle eri kam pukselle, Jyväskylään
yhteiskuntatieteid en ja filosofian laitokselle sekä Kokkolaan yliopistokeskus Chyd eniu kseen. Täm än vuoksi tässä selvityksessä on pyritty huom ioim aan m ahd ollisu uksien m u kaan sekä Keski-Suom en, että Keski-Pohjanm aan sosiaalityön tutkim uksen sekä sosiaalija terveyd enhuollon välisen yhteistyön vahvistam ista.

Täm än selvityksen taustalla on kuntien palvelurakenneuud istus (Paras-hanke 1) sekä erityisesti sosiaali- ja terveyd enhuollon palvelu rakenneuud istus. Sosiaali- ja terveyd enhuollon palvelurakennetyöryhm än väliraportissa (2012, 16) korostetaan peruspalvelujen tilan
korjaam isen kannalta tärkeim pänä palvelurakenneratkaisuna perustason ja erityisvastu u tason m ahd ollisim m an suurta integraatiota. Tulevan kunta - ja palvelurakenneuud istuksen
m yötä m yös tutkim us- ja kehittäm istoim intaan pyritään luom aan järjestelm ällisyyttä ja
pitkäjänteisyyttä. Sosiaali- ja terveysm inisteriö asetti 2.9.2010 työryhm än valm istelem aan
1

Paras-hanke on Valtioneu voston vu onna 2005 käynnistäm ä hanke ku nta - ja p alvelu rakenteen u u d istam iseksi. Tavoitteena on varm istaa laad u kkaat p alvelu t koko m aassa sekä saavu ttaa elinvoim ainen, toim intak ykyinen ja eheä ku ntarakenne. H ankkeen toteu tu m ista ohjaa p u itelaki vu od elta 2007, joka on voim assa vu od en 2012 lop p u u n. Ks. lisää http :/ / w w w .ku nnat.net/ fi/ p alvelu alu eet/ p aras/ Sivu t/ d efau lt.asp x
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sosiaali- ja terveyd enhuollon järjestäm istä, kehittäm istä ja valvontaa koskevan lainsä äd ännön (nk. järjestäm islaki) peruslinjauksia. Lain tavoitteena on sää tää sosiaali- ja terveyd enhuollon toteuttam iselle yhteiset rakenteet.

Terveyd enhuoltolaissa (2010, 7 luku 61 §) sääd etään erityisvastuu alueid en alueellisista
tutkim usohjelm ista, jotka sovitetaan yhteen sosiaali- ja terveysm inisteriön vahvistam an
valtakunnallisen tutkim usohjelm an kanssa. Myös sosiaalialan tulee valm istautua sosiaali ja terveyd enhuollon yhteisen järjestäm islain tavoitteena olevan eheän sosiaali- ja terveyd enhuollon toteutum iseen. Tarvitaan sääntelyä sosiaalihuollon tutkim uksen ja kehittäm isen rakenteeseen, jotta sosiaalihuollon laatu, ajantasaisuu s ja parhaaseen käytettävissä
olevaan tietoon perustuva toim inta void aan turvata jatkossa (Sosiaalihuoltolain loppur aportti 2012, 194). Sosiaalihuollon lainsääd ännön valm istelussa on tehty ehd otukse t sosiaalihuollon koulutus-, tutkim us- ja kehittäm istoim innan organisointi- ja rahoitustavoista
vastaavaan tapaan kuin terveyd enhuoltolakia sääd ettäessä.

Selvitystyö osoittautui m elko haasteelliseksi tiiviin aikarajan ja tehtäväksiannon laajuud en
vuoksi. Kahd en eri alu een (Keski-Suom i ja Keski-Pohjanm aa) palvelurakenteid en ja m eneillä olevien tutkim us/ kehittäm istoim enpiteid en selvittäm inen perusteellisesti ei siten
ollut m ahd ollista tässä tehtävässä, joten selvityksessä on keskitytty enem m än KeskiSuom en alueen sosiaali- ja terveyd enhuollon tutkim uksen ja kehittäm isen tarpeid en kartoittam iseen.
Selvitys on toteutettu haastattelem alla Keski-Suom en alueen sosiaali- ja terveyd enhuollon
keskeisiä toim ijoita painottuen Jyväskylän toim ijoihin. Lisäksi on käyty keskustelua Kokkolan yliopistokeskus Chyd eniuksen sosiaalityön yksikön henkilökunnan ja opetus - ja
tutkim usklinikan (Sosklinikka) henkilökunnan kanssa. Selvityksessä on perehd ytty valtakunnallisiin ja alueellisiin sosiaali- ja terveyd enhuollon palveluraken neselvityksiin, tutkim usta ja kehittäm istä koskeviin linjauksiin ja m uihin asiaan oleellisesti vaikuttavi in raportteihin ja selvityksiin ja osallistuttu eri sosiaali- ja terveyd enhuollon toim ijoid en työkokouksiin. Täm ä raportti jää Jyväskylän yliopiston yh teiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen ja Kokkolan yliopistokeskus Chyd eniuksen sosiaalityön yksiköid en käyttöön tutkim usyhteistyön jatkotyöskentelyn pohjaksi.
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Oheinen kuvio esittelee sosiaali- ja terveyd enhuollon palvelurakenneuud istuksen tau stalla
olevaa lainsääd äntöä vaiheittain.

Kuvio 1. (STM Anne Koskela)
H E= hallituksen esitys

2. Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisista palvelurakenteista
Keski-Suom en sosiaali- ja terveyd enhuollon palvelurakenneselvityksessä (2011) pohd itaan
palvelurakennem uutosta ja ehd otetaan asiantuntijoid en toim esta, m iten m aakunnan pa lvelujärjestelm ä tulisi m uod ostaa parh aim m alla m ahd ollisella tavalla. Kunta- ja palvelurakenneuud istuksessa tarkoituksena on perusterveyd enhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien
sosiaalipalveluid en järjestäm inen vähintään noin 20 000 asukkaan kunnassa tai yhteisto im inta-alueella (Palvelurakennetyöryhm än… 2012). Sosiaali- ja terveyd enhuollon palvelu rakennetyötä on tehty jo 1990-luvun alusta lähtien. Keskeisim pänä tavoitteena on ollu t
laitosvaltaisen hoitokulttuurin m uuttam inen avopainotteiseksi. Keski-Suom essa sairaaloid en hoitojaksojen pituud et ovat lyhentyneet huom attavasti, vanhusten laitoshoitoa on v ähennetty, kehitysvamm aisten laitoshoito on loppunut Keski-Suom esta lähes kokonaan ja
m ielenterveyskuntoutujien hoito on m uuttunut avohoitopainotteiseksi. Kunnat ovat läp i6

käyneet m ittavia rakenteellisia m uutoksia niin henkilöstön kohd entam isen ja koulutuksen
kuin kiinteistörakentam isen ja palveluketjujen suunnittelunkin osalta. (Keski-Suom en sosiaali- ja terveyd enhuollon… 2011, 6.)

Sosiaali- ja terveyd enhuollon järjestäm istä, kehittäm istä ja valvontaa koskevan lainsä äd ännön uud istam isen peruslinjauksia valm istelev an työryhm än lop puraportissa (2011)
tod etaan pirstaleisen järjestäjäken tän ohjanneen ja johtaneen vahvem pien ja parem m in
ed ellytyksin toim ivien palvelujärjestelm än osien kehittym iseen m uita voim akkaam m in.
Täm än vuoksi väestöryhm ien erot terveyspalvelujen käytössä ovat lisääntyneet ja tervey serot kasvaneet. Kehitystä ovat tukeneet lisäksi alueelliset ongelm at m aan eri osissa. Terv eyserojen kasvu on johtanut väestön hyvinvoinnin eriarvoistum iseen ja tuloerojen kasvuun.
(Mt., 28–29.) Moniam m atillinen yhteistyö ja päätöksenteko nähd ään usein keskeisenä välineenä, jonka avulla terveyd enhuollon täm än hetken ja tulevaisuu d en haasteisiin void aan
vastata (N ikand er 2003, 279). Sosiaali- ja terveyd enhuollon palvelu rakenteid en uud istu ksessa olennaisena nähd ään sosiaalisten ja terveyd ellisten ongelm ien yhtäaikainen tarkast elu, koska hyvinvoinnin ja terveyd en nähd ään korreloivan k eskenään hyvin vahvasti (Sosiaali- ja terveyd enhuollon... 2011, 58).

Sekä Keski-Suom essa että Keski-Pohjanm aalla on jo tehty hyvää yhteistyötä sosiaali- ja
terveyd enhuollon palveluid en kehittäm iseksi ja yhteensovit tam iseksi. Suuri osa yhteisestä
kehittäm istyöstä on syntynyt eri hankkeissa, joista m oni on osa Kaste -ohjelm aa 2. Keskeistä
sosiaali- ja terveyd enhuollon tutkim us- ja kehittäm isyhteistyötoim innassa on ollut sosia alialan osaam iskeskusten tekem ä työ. Keski-Su om en sosiaalialan osaam iskeskuksen (Koske) keskeisenä tehtävänä on ollut yhteistyön m ahd ollistam inen eri tahojen kanssa. Kosk e
on tärkeä linkki sosiaalityön k oulutuksen ja käytännön työn välillä. Vastaavasti Pohjanm aan

m aakuntien sosiaalialan osaam iskeskus SON etBOTN IA on keskeinen yhteistyöosapuoli
Keski-Pohjanm aan alueellisissa kehittäm israkenteissa. Osaam iskeskukset ovat tehneet
m erkittävää työtä alueid ensa sosiaalialan kehittäm isessä, m utta ongelm ana m m . kehitt äm ishankkeissa on ollut se, että niihin on ollut vaikeaa kytkeä ja saad a rahoitusta pitkäjä n2

Kansallinen sosiaali- ja terveyd enhu ollon kehittäm isohjelm a KASTE (2008-2011) ohjaa toim ialan
kehittäm istä. Ohjelm an tavoitteena on u u d istaa sosiaali- ja terveysp alvelu ja siten, että ne entistä p arem m in
ed istäisivät hyvinvointia ja terveyttä. KASTE II:n toim intakau si on vu osille 2012-2015.
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teiselle kehittäm istä tukevalle tutkim ukselle. Kehittäm istyöhön kytkeytyvä tutkim us on
toteutunut lähinnä yksittäisinä opinnäytetöinä.

Suunnitelm allista hyvinvointityötä tehd ään m yös sekä Keski-Pohjanm aan että KeskiSuom en liittojen toim esta pohjautuen m aaku ntien hyvinvointistrategioihin ja – sopim u ksiin. N iissä nojau d utaan olennaisesti yhteistyöhön eri opetus- ja tutkim usalojen (mm . alueja kulttuuritutkim us, liikunta, sosiaalityö, terveystieteet) kanssa. Keski-Suom essa alueellisesta tutkim us- ja kehittäm istyötä tehd ään m yös Terveyd en ja hyvinvoinnin laitoksen Jyväskylän toim ipaikassa. Painopistealueina ovat m m . sosiaalipalvelu jen arviointitutkim us,
lasten ja perheid en varhaisen tuen tutkim us ja kehittäm inen, vanhu sten palveluid en kehittäm inen, m aaseud un hyvinvointipalveluid en kehittäm inen sekä yhteistyö aluekehittäm isessä.

Sosiaalialan koulutuksen, tutkim uksen ja työeläm än yhteistä m oniam m atillista toim intaa
kehitetään tällä hetkellä m oniam m atillisissa op etusklinikoissa. Jyväskylässä on m eneillään
ESR-rahoituksella Moniam m atillinen sosiaalialan oppim isen ja kehittäm isen areena hanke (Sarana) 2010–2013, joka tähtää sosiaalityön käytännön opetuksen vahvistam iseen
yhteistyössä Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja perhepalveluid en sekä Jyväskylän am m attikorkeakoulun (sosiaalialan) ja Jyväskylän yliopiston (sosiaalityö ja psykologia) opiskel ijoid en ja opettajien kanssa. H anketta koord inoi Jyväskylän am m attikorkeakoulu. KeskiPohjanm aalla sosiaalialan opetus- ja tu tkim usklinikka (Sosklinikka) on käynnistynyt
vuonna 2009 Kasteohjelm an rahoituksella ja se toim ii verkostom aisena yhteistyön foor u m ina kuntien, am m attikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan Kokkolan ja Ylivieskan yksikön sekä yliopistokeskuksen välillä. Opetusklinikkatoim innat eivät suoranaisesti sisällä
tutkim ustoim intaa m m . tutkim usrahoituksen puuttuessa. H ankkeissa kerääntyvästä a ineistosta syntyy kuitenkin opinnäytetöitä, jotka osaltaan jalkauttavat tutkim ustietoa kä ytäntöön.

ParasSos-tutkimus arvioi kunta- ja palvelurakenneuudistusta Keski-Suomessa
Valtakunnallinen ParasSos-tutkim us seurasi ja arvioi kunta- ja palvelurakenneuud istu ksen vaikutuksia sosiaalipalveluid en laatuun kuntalaisten näkökulm asta vuosina 2008–2011
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yhd eksän tutkim uskunnan alueella Keski-Suom essa. Alueellisen tied on lisäksi tutkim u ksessa käytettiin valtakunnallisia tilastoaineistoja. Tutkim us on toteutettu yhteistyössä Terveyd en ja hyvinvoinnin laitoksen Jyväskylän toim ipisteen, Jyväskylän yliopiston, Jyväsk ylän am m attikorkeakoulun, Jyväskylän kaupungin, Keski-Suom en sosiaalialan osaam iskeskuksen ja Keski-Suom en liiton kanssa. Tu tkim uksen tavoitteena oli selvittää kansalaisten näkem yksiä palvelu rakenneuud istuksen tuom ista m uutoksista ja ottaa tutkim uksella
haltuun m u utos sekä koota ain eistoa m yöhem pää tutkim usta varten.

Tutkim uksen tulosten m ukaan kunta- ja palvelurakennem uutokset ovat lisänneet organ isaatioid en jähm eyttä ja byrokratiaa m utta m yös työntekijän vertaistukea ja erikoistum isen
m ahd ollisu uksia. Yksilöllinen jousto on vähentynyt palvelujen yhd istyessä ja palvelujen
paketoinnissa. Pienet kunnat ovat hyötyneet palvelujen m onipuolistuessa, m utta käänt öpuolena asiakkaan kokonaishyvinvoinnin seuraam inen vähenee, palvelujen piiriin pääsem inen heikkenee sekä riski asiakkaid en pom pottelusta lisääntyy. Vaikutukset palvelujen
m uutoksista ovat m onitahoisia, m ikä korostaa palvelutarpeid en analysoinnin, palvelujen
tehokkaan koord inaation ja uusien palveluinnovaatioid en tarvetta tulevaisuud essa eri ytym isen vähentäm iseksi. (Virkki & Vartiainen & Kettunen & H einäm äki 2011, 6.) ParasSos-tutkim us korostaa sosiaalipalveluid en jatkotutkim uksen tarvetta sekä palvelurakenteid en uud istum isen kannalta keskeisiä tutkim uksen painoalueita, joita pyritään kartoittam aan m yös tässä selvityksessä.

3. Sosiaalityön tutkimus Jyväskylässä ja Kokkolassa
Sosiaalityön tutkim us Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteid en ja filosofian laitoksella
nivoutuu koko laitoksen tutkim usstrategiassa 3 m ääriteltyihin tutkim uksellisiin painopisteisiin. N äm ä ovat: (1) m oraalinen ja poliittinen toim ijuus, (2) kestävät sosiaaliset m uutosprosessit ja (3) m uuttuva hyvinvointi. Painopistealueet koskevat ja yhd istävät kaikkia laitoksen oppiaineita (filosofia, sosiaalityö, sosiologia ja sosiaaligerontologia, valtio -oppi,
yhteiskuntapolitiikka, naistutkim us) eri painotuksin. Sosiaalityön tutkim us painottuu er ityisesti tutkim uksellisten painopisteid en 1 ja 3 alueilla. Kaikkien kolm en painopisteen alu eella tehd ään sekä teoreettista että em piiristä tutkim usta.
3

Tu tkim u s - Sosiaalityö. Jyväskylän yliop iston verkkosivu t.
http s:/ / w w w .jyu .fi/ ytk/ laitokset/ yfi/ op p iaineet/ sto/ tu tkim u s . Viitattu 20.10.2012.
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Jyväskylän yliopistossa sosiaalityö tuli om aksi oppiaineeksi vuonna 2000. Tällä hetkellä
yksikön tutkim usalueena on erityisesti tutkim uksellisesti perusteltujen sosiaalityön kä ytäntöjen tutkim us sekä siihen liittyvä arviointitutkim u ksen ed istäm inen. Tässä tehd ään
yhteistyötä Itä-Suom en yliopiston ja Terveyd en ja hyvinvoinnin laitoksen kan ssa. H änninen (2012, 17) toteaa, että sosiaalityön tutkim ukset ja käytäntöjä palvelevat tu tkim ushankkeet ovat parantaneet huom attavasti yhteiskunnallisen vaikuttam isen m ahd ollisuuksia.
Jyväskylän

yliopistossa

sosiaalityön

tutkijoid en,

opetushenkilökunnan

ja

jatk o-

opiskelijoid en tutkim usaiheet suuntautuvat tällä hetkellä perheid en hyvinvointiin ja m oninaisiin perhesuhteisiin , hoivaan ja sen konteksteihin, lastensuojelu -, väkivalta-, päihd e-,
lapsi- ja nuoriso- sekä sukupolvi- ja sukupuolitutkim ukseen . Lisäksi sosiaalityön yksikössä laad itaan parhaillaan em piirisesti perusteltujen sosiaalityön käytäntöjen tutkim uso hjelm aa. Aihe on ajankohtainen m yös Jyväskylän yliopiston ja Itä -Suom en yliopiston välisessä yhteistyössä. Asiantuntijakokous pid etään aiheesta tam m ikuussa 2013.
Kokkolan yliopistokeskus Chyd eniuksessa sosiaalityön tutkim us ja opetus profiloituvat
sisällöllisesti ns. ekososiaaliseen lähestym istapaan eli ihm isten hyvinvoinnin ja elinym p äristön

kokonaisvaltaiseen

tarkasteluun.

Keskeistä

on

kansalaisosallistum is en

ja asiakkaid en osallisu ud en sekä sosiaalisten verkostojen vahvistam inen. Jatko -opinnoissa
sekä tutkim ushankkeissa tutkim usaiheet suuntautuvat m m . interventiotutkim ukseen,
palveluid en m erkitykseen työttöm ien nuorten osallistu m iselle, m aaseud un palveluihi n ja
kansalaisosallistum iseen, lastensuojelu n avohuoltoon sekä hyvään vanhuuteen.
Kokkolassa rakennetaan om aa alueellista sosiaalityön tutkim usohjelm aa ekososiaalisella
sekä yhteisöllisyyttä ja osallistum ista painottavalla sisällöllä. Interventiotutkim us ta jatketaan siten, että näkökulm ana on m onialaisu us, asiakasosallisuu s, kokem ustied on tuott am inen, rakenteellinen sosiaalityö kunnan eri sektoreid en kanssa sekä yhteisölliset työkä ytännöt ja m oniam m atillisuu s erityisesti lastensuojelun sekä päihd e - ja m ielenterveystyön
asiakastyössä. Kokkolan yliopistokeskus on laatinut lisäksi EAKR-hakem uksen KeskiPohjanm aan sosiaali- ja terveyspalvelujen tutkim us-, kehittäm is- ja innovaatioyksikön p erustam iseksi.
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Sosiaalityöllä on paljon annettavaa kansalais- ja asiakaslähtöiselle tutkim ukselle. Esim erkiksi syrjäytym isen ytim een pääsem inen ed ellyttää tieteellisten tutkim ustulosten, sosia alialan am m attilaisten asiantuntijatied on sekä lasten ja nuorten kokem ustied on sam ana ikaista tarkastelua (Satka 2011, 16).

3.1 Sosiaalityön tietopohjan vahvistaminen
Empiirisesti perustellut sosiaalityön käytännöt
Sosiaalityön tietopohjan vahvistam isen tarkoituksena on ollut se, että tutkittua tietoa voitaisiin hyöd yntää parem m in arkityössä ja amm atillisuud en sekä palveluid en kehittäm isessä. Tietoa halutaan enem m än sosiaalityön vaikuttavuud esta ja käytännön työn suhteesta
tutkim ustietoon. Yhtenä ajatuksena on ollut tutkim ukselliseen näyttöön perustuvan kä ytännön kehittäm inen. (Korteniem i & Borg 2008.)
Mikko Mäntysaari toteaa, että sosiaalityöntekijöid en selvin ero esim erkiksi lääkäreihin
nähd en on, että sosiaalityön työm enetelm ien opetus ei ju urikaan perustu m enetelm ien
vaikuttavuustutkim ukseen (Mäntysaari N .d .). Terveyd enhuollon puolella työm enetelm ät
perustuvat tutkittuun tietoon (näyttöön perustuvat hoitokäytännöt) ja lääkärit tekevät
m yös tutkim ustyötä käytännön työn ohessa. Jyväsky län sosiaalityön yksikössä onkin keskusteltu siitä, että tutkim us voisi suuntautua enem m än konkretiaan, esim erkiksi tutkitaan
työn ohessa (esim erkkinä am m atilliset lisensiaatintutkim ukset).
N äyttöön perustuvien käytäntöjen tutkim uksessa keskeistä ei niinkään ole luonnontietee llinen lähestym istapa tai satunnaiset koeasetelm at vaan yhtälailla näytöiksi void aan h yväksyä laad ullisten tu tkim usten tulokset, asiakastyöntekijöid en kokem ustieto ja esim erkiksi laad ullisten tutkim uskatsausten ja m äärällisten arviointim enetelm ien tuottam a tieto
(Korteniem i & Borg 2008, 8). On ehd otettu, että erityisesti lastensuojelussa siirryttäisiin
vähitellen näyttöön perustuviin käytäntöihin. Lapsilla ja nuorilla tulee olla oikeus näy ttöön perustuviin työm enetelm iin ja interventioihin. (Mt., 12.)
Jyväskylän yliopiston sosiaalityön yksikössä rakennettava em piirisesti perusteltujen sos iaalityön käytäntöjen tutkim usohjelm a pyrkii vastaam aan valtakunnallisen yliopistoverkosto Sosnetin esittäm ään haasteeseen käytännön työhön kiinnittyvän tutkim uksen va hvistam isesta.
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3.2 Tutkimuksen rahoitus erva-alueilla
Keski-Suom i kuuluu Kuopion yliopistosairaalan erityisvastuualueeseen (KYS-ERVA).
Alueella toim ivat Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Itä-Savon ja Keski-Suom en sairaanhoitopiirien sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtym ät. KYS-ERVA strategia ehdotuksessa (2009) tod etaan, että alueen yhteistyön tarkoituksena on ed istää
erva-alueid en asukkaid en terveyttä ja turvata heille korkeatasoiset tutkim ukseen ja
näyttöön perustuvat terveyd enhuoltopalvelut sekä yhteisesti suunnitellut ja koord inoid ut
ed ellytykset niid en tu ottam iseksi m uuttu vassa toim intaym päristössä. Erva-yhteistyössä
hyöd ynnetään sopim uspohjaisesti käytettävissä olevat resurssit sekä yliopistojen ja
korkeakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö koko erva-alueen väestön hyväksi. (KYS-ERVAstrategia 2009, 11.) Kokkolan yliopistokeskus puolestaan kuulu u Oulun yliopistosairaa lan
erityisvastuualueeseen (OYS-ERVA), johon kuuluvat Pohjois-Pohjanm aan, Kainu un,
Keski-Pohjanm aan, Lapin ja Länsi-Pohjan alu eet.

Terveyd enhuoltolain opetus- ja tutkim ustoim innan järjestäm isestä sääd etään 7 luvussa 61
pykälässä: ”Sosiaali- ja terveysm inisteriö m äärittelee yhteistyössä erityisvastuualueid en
tutkim ustoim ikuntien kanssa yliopistotasoisen terveyd en tutkim uksen painoalueet ja t avoitteet nelivuotiskausittain. Yliopistotasoiseen terveyd en tutkim ukseen m yönnetään va ltion rahoitusta erityisvastuu alueid en tutkim ustoim ikunnille, jotka päättävät tutkim usr ahoituksen osoittam isesta tutkim ushankkeille. Rahoitusta m aksetaan erityisvastuualueid en
tutkim ustoim ikunnille sosiaali- ja terveysm inisteriön neljäksi vuod eksi kerrallaan tekem än
päätöksen m ukaisesti”. Sosiaalityön tutkim uksen rahoituksessa ei ole vastaavaa järjeste lm ää. Sosiaalityön tutkim ukselle on valm isteltu valtakunnallinen sosiaalityön tutkim uso hjelm a 4, joka toteutuessaan selkeyttäisi sosiaalityön tutkim uksen roolia ja m erkitystä ja
m ahd ollistaisi pitkäjänteisen tutkim uksen toteuttam isen. Sosiaalityön tutkim us on sen
yhteiskunnalliseen m erkittävyyteen nähd en vähäistä m m . juuri pu utteellisten tutkim usta
tukevien rakenteid en ja sosiaali- ja terveyd enhuollon hallinnonalan erillisrahoituksen
puutteen vuoksi (Sosiaalihuollon tutkim uksen…2011, 5).

4

Forssén, Katja & Hämäläinen, Juha & Juhila, Kirsi & Kuronen, Marjo & Laitinen, Merja & Rauhala, Pirkko-Liisa
(2010) Sosiaalityön valtakunnallinen tutkimusohjelma.
http://www.sosnet.fi/Tutkimus/Sosiaalityon_tutkimusohjelma.iw3
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Vaikka erityisvastuualueen tehtävät ovat olleet pitkälti terveyd enhuoltoon painottuvia,
ed ellyttää sosiaali- ja terveyd enhuollon palvelurakenneuud istus tulevaisuud essa ene m m än yhteistyötä sosiaali- ja terveyd enhuollon välillä. H allitu sohjelm an linjauksissa palv elurakenneuud istukselle tod etaan, että ”Erva-alueen tehtäviin kuuluvat m uun m uassa vaativat keskitettävät terveyd en - ja sosiaalihuollon tehtävät sekä alu eellaan tutkim ukseen,
kehittäm iseen ja koulu tukseen liittyviä tehtäviä” (Palvelurakennetyöryhm än… 2012,19).
H uom ioitavaa on, että esim erkiksi perusterveyd enhuollon yksikköjen tehtävinä on te rveyd enhuoltolain 35 §:n m ukaan ”antaa asiantuntem usta ja sovittaa yhteen alueellaan p erusterveyd enhuollossa tehtäv ää tutkim usta ja kehittäm istä sekä huolehtia erikoissairaa nhoid on, perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin sosiaalitoim en yhteensovittam isesta.”
Palvelurakenneuud istuksen jatkovalm istelussa on ratkaistava, m m . m illä tavoin sosia alialan osaam iskeskusten ja perusterveyd enhuollon yksiköt integroid aan alueellisesti (Pa lvelurakennetyöryhm än… 2012, 61). Mikäli tulevaisuud essa erva-alueet vastaavat tutkim ustoim innasta ja sen rahoituksesta yhteisesti sosiaali- ja terveyd enhuollon kanssa, m ahd ollistaa se yhteisiä sosiaali- ja terveyd enhuollon tutkim ushankkeita nykyistä parem m in.

Sosiaali- ja terveyd enhuollon järjestäm istä koskevan lain jatkovalm istelussa arvioitavana
on m m . m issä laajuu d essa kehittäm istä, koulutusta ja tutkim usta koskevia säännöksiä t u lisi koota kyseiseen lakiin. Lisäksi tulee arvioid a, m issä m äärin tätä sääntelyä tulisi y hd enm ukaistaa ja m issä m äärin sektorikohtaiset erot ovat perusteltuja. Arvioitavaksi jää
m yös sosiaali- ja terveyd enhuollon palvelujärjestelm ässä tehtävän tieteellisen tutkim u styön rahoitus sekä m iten ohjataan ja tuetaan sosiaali- ja terveyd enhuollon am m attilaisten
koulutusta palvelujärjestelm ässä (Sosiaali- ja terveyd enhuollon…2011, 76.)

4. Alueellisen tutkimusyhteistyön selvityksen tuloksia
Tässä selvitystyössä haastateltiin Keski-Suom en sosiaali- ja terveyd enhuollon toim ijoita
(yhteensä 41)5 painottuen Jyväskylän toim ijoihin aikatauluhaasteid en vuoksi (selvitystyöhön käytettävä aika oli kolm e kuukautta). Keskeistä oli m yös eri sosiaali- ja terveyd enhuollon työryhm äkokou ksiin osallistum inen m m . lastensuojelun, koulutusyhteistyön, sai5

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän kaupunki
(erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelut), Sosiaalialan osaamiskeskus, THL:n toimipaikka, Keski-Suomen liitto,
Kansalaistoiminnankeskus Matara, yhteiset sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeet. Tarkemmat tiedot liitteessä 1.
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raalan sosiaalityöntekijöid en, Jyväskylän kaupungin kehittäjien verkoston, m oniam m atillisen sosiaalialan oppim isareena (Sarana) – hankkeen, Sosnetin sekä Jyväskylän yliopiston
sosiaalityön yksikön kokoukset. Myös Kokkolan yliopistokeskus Chyd eniuksen sosiaalityön yksikön ja Sosklinikan henkilökunnan kanssa keskusteltiin tutkim uksen painopist ealueista sekä tutkim uksen ja kehittäm isen tarpeista.
H aastatteluissa keskeisenä teem ana oli tuleva sosiaali- ja terveyd enhuollon integraatio
sekä näkem ykset yhteisistä tutkim uksen ja kehittäm isen tarpeista. Pohd im m e tutkim u starpeita ja painopistealueita m yös Itä-Suom en yliopiston yhteiskuntatieteellisen tied eku nnan sosiaalityön oppiaineen tutkim usyhteistyön selvityksen YTM, TM Anssi Savolaisen
kanssa, koska kuulum m e yhteiseen erityisvastuualueeseen ja yliop istojen välinen kum p panuussopim u s ed istää yhteistyötä m yös sosiaalityön oppiaineid en kesken.
Ennen varsinaisiin selvitystuloksiin m entäessä on syytä nostaa esiin aiem m in tehtyjä tu tkim us- ja kehittäm istarpeid en selvitystöitä.

Aiemmat tutkimus- ja kehittämistarpeiden selvitykset
Keski-Suom en sosiaalialan osaam iskeskuksen toim intaa koskevaa suunnitelm aa vuod elta
2001 varten toteutettiin Keski-Suom en alu eella kuntakierros, jossa osaam iskeskuksen
suunnittelija Raili H aaki tapasi kaikkien 30 kunnan ed ustajat kuntakäynneillä ja alueellisissa tapaam isissa (H aaki 2001). Kuntien ed ustajien lisäksi H aaki keskusteli opetuksen,
tutkim uksen ja järjestöjen ed ustajien kanssa. H aakin tekem ässä kartoituksessa keskeiset
tutkim ustietoa ja kehittäm istoim intaa kaipaavat asiat olivat eri tavoin oireilevat lapset ja
perheet, vanhuspalvelut, syrjäytym iseen liittyvät asiat, päihteid en ja hu um eid en käyttö,
m aaseud u n ongelm at, sosiaalialan työvoim apu la ja lastensuojelun avohuollon sekä päivähoid on kehittäm iseen liittyvät asiat. Kartoituksessa nousi m yös esiin tutkim uksen ja kä ytännön tiiviim pi vuoropuhelu sekä selkeän työnjaon kehittäm inen eri tahojen kanssa.
Teknologian tuom ien m ahd ollisuuksien hyöd yntäm inen nähtiin niin ikään tärkeänä.
(H aaki 2001.)
Marita H usson (2004) ”Innovaatioid en aika -sosiaalialan tutkim u s, tieto ja välittäm isen
taito” -selvityksessä tehtävänä on ollut Keski-Suom en alueen sosiaalialan soveltavan tu tkim uksen tarpeen selvittäm inen ja verkoston luom inen sekä id ean ja paikan löytäm inen
tutkim ustoim innalle. H usson haastattelem at (sosiaalialan tutkijat, toim ijat ja hallintohe n14

kilöt) ovat olleet yksim ielisiä siitä, että Keski-Suom en sosiaalialan osaam iskeskuksen yhteyteen tarvitaan tutkim uskoord inaattori, joka toim ii yhteyshenkilönä yliopiston, am m a ttikorkeakoulun, kuntien ja järjestöjen välillä, ja huolehtii sekä soveltavan tutkim uksen k ehittäm isestä että tied onkulusta organisaatioid en ja yksilöid en välillä. H usso toteaa, että
tutkim uskoord inaattorin lisäksi tarvitaan tutkim usyhteistyöryhm ä, joihin kuuluu yliopiston, am m attikorkeakoulun, kuntien sosiaalijohd on ja m uid en yhteistyötahojen ed ustajia.
Lisäksi nostettiin esiin yhd essä tehtävän m onitieteisen tutkim usohjelm an tarve. (Mt., 36–
39.)

Sirpa Kannasojan (2006) ”Tutkim us ja kehittäm istoim innan yhteistyöm alli” -selvityksessä
luotiin tutkim us- ja kehittäm isyhteistyöm alli eri sosiaalialan toim ijoid en (Keski-Suom en
sosiaalialan osaam iskesku s (Koske), Työvalm ennussäätiö Tekevä, Tutkim us- ja kehittäm iskesku s GeroCenter, Jyväskylän Seud un Päihd epalvelusäätiö, Keski-Suom en vam m aispalvelusäätiö ja alueen korkeakoulut) kesken. Selvityksessä nousseid en näkem yksien pohjalta hahm oteltiin tutkim us- ja kehittäm istoim innan tulevaisuu d en tarpeita. Selvityksessä
kävi ilm i, että toim ijoid en m ukaan tutkim us- ja kehittäm istoim inta on liian lyhytjänteistä
ja päällekkäistä sekä tied on jalkauttam inen jää vaillinaiseksi. Selvityksen m ukaan kunta- ja
palvelurakenneuud istuksen m yötä tutkim us- ja kehittäm istoim intaan pyritään luom aan
järjestelm ällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Korostettiin m yös palveluiden ja hyvinvointijärje stelm än tutkim usta. Toim ijat kokivat m aakunnan sosiaalialan tutkim us - ja kehittäm istoim innan tarkoituksenm ukaisem m an yhd istäm isen ja kehittäm isen välttäm ättöm äksi. Kannasojan selvityksessä nostettiin esiin niin ikään tarve tutkim us- ja kehittäm isprosessin kokonaisuutta koord inoivasta kehittäm iskoord inaattorista. (Mt., 3-4.)

Keski-Suom en sosiaali- ja terveyd enhuollon välisestä yhteistyöstä laa d itussa Outi Markkasen ja Markku Puron (2011) raportissa ”Integraatio ratkaisuna sosiaali- ja terveyd enhuollon uud istam istarpeisiin” nousee esiin sam oja yhteistyön tarpeita kuin tekem ässäni
selvityksessä. H eid än m ukaan integraation tarve nousee selvästi es iin tarkasteltaessa palvelutarpeita eri asiakasryhm ien näkökulm asta. Yhteisiä asiakasryhm iä ovat pitkäaikai styöttöm ät, vajaakuntoiset, lapset ja lap siperheet, v anhukset, vam m aiset sekä m ielenterv eys- ja päihd easiakkaat. Lisäksi Markkanen ja Puro toteavat, että yksilön ja perheen tuen ja
palveluid en lisäksi sosiaalihuollon vahvana perustehtävänä on hyvinvointierojen tasaa15

m inen ja ed ellytysten luom inen kansalaisten hyvälle eläm älle. Täm ä ed ellyttää m oniamm atillista osaam ista, jossa on m ukana niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisen asiantu ntem usta. (Mt., 15–16.)

Kuten oheisista selvityksistä käy ilm i, 2000-luvulla on kartoitettu niin sosiaalialan kuin
sosiaali- ja terveysalan tutkim uksen ja kehittäm isen tarpeita yhteistyön ed istäm iseksi jo
m elko kattavasti. H usson ja Kannasojan selvityksissä esiin nostam aa tutkim uskoord inaa ttorin toim intaa ei kuitenkaan ole saatu käynnistettyä. Sekä H aakin, H usson että Kannasojan selvitysten kohteena olivat sosiaalialan toim ijat kun taas Markkasen ja Puron selvityksessä sosiaali- ja terveyd enhuollon toimijat. Myös täm än selvityksen kohd eryhm änä
ovat sekä sosiaali- että terveyd enhuollon toim ijat, m utta p ääpaino tässä selvityksessä on
kuitenkin tutkim uksessa, josta taas Markkasen ja Puron raportissa ei puhuta. N äen m erkityksellisenä näid en asioid en kartoittam isen, sillä se auttaa m eitä jäsentäm ään ja pitäm ään
m ielessä ajankohtaisia ja huom ionarvoisia tutkim uksen ja kehittäm isen tarpeita ja suunni ttelem aan toim intoja niid en pohjalta.

Selvitystyön tuloksia: yhteisillä sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnoilla
Sosiaali- ja terveyd enhuollon yhteisinä tutkim uskohteina Keski-Suom essa nähtiin laajalti
eri asiakasryhm ät sekä m yös ilm iöt, joissa yhteistyöllä voitaisiin saavuttaa parem pia t u loksia. Tutkim uskohteiksi nostettiin mielenterveyteen ja päihteisiin, ikääntymiseen, lapsiin,
nuoriin ja perheisiin, pitkäaikaisasiakkaisiin, moniasiakkuuksiin sekä kuntoutumiseen ja aktivointiin liittyvät asiat.
Keskusteluissa sosiaali- ja terveyd enhuollon välisestä tutkim usyhteistyöstä nousi esiin
erilaisia tutkim uksen ja kehittäm isen tarpeita, jotka olen koonnut kolm een sisällölliseen
teem a-alueeseen: organisaatiotaso, asiakastaso ja työntekijätaso. Yhteisiä sosiaali- ja terveyd enhuollon tutkimuksen rajapintoja pohd ittiin m yös Itä-Suom en yliopiston kanssa,
josta lisää lu vussa 5.
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Taulukko 1. Yhteisiä sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämistarpeita

Organisaatiotaso

Työntekijätaso

Asiakastaso

Palvelurakennem uutos, palveluketjutus

Moniam m atillisuu s
työssä ja koulutuksessa

Yhteisten asiakkaid en kartoitus

Osaam isen johtam inen, henkilöstön koulutus

Työm enetelm ät (erityyppiset arvioinnit)

Am m atillisen tehtävärakenteen ja työnjaon kehittäm inen

Asiakkaan osallisuus
Kokem usasiantuntijuu d en
hyöd yntäm inen kehittäm isessä
Toim intakyvyn sosiaalinen
ulottuvuus

Työn m allintam inen

Potilas- ja asiakasturvallisuu s

Tietohallinnon- ja järjestelm ien parantam inen

Organisaatiotasolla keskeisinä kehittäm isen ja tutkim uksen alueina ovat palvelurake nteen m uutokseen liittyvät asiat (tästä on jo tehty kattava selvitys ParasSos-tu tkim uksessa 6,
m utta jatkoa tarvitaan). Strategisen johtam isen taustalle tarvitaan tietoa hyvinvointikeh ityksestä ja sen ennakoinnista. ”Osallistuva johtam inen ja palveluid en kehittäm inen Jyvä skylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa” (Ojopa) -projekti tähtää m m . henkilöstön
ja asiakkaid en osallisu ud en lisääm iseen johtam iskäytännöissä organisaation m uutospr osessissa. Am m atillisen tehtävärakenteen ja työnajon kehittäm iseksi tutkim uksella void aan
avata eri am m attialojen käsitteistöä ja luod a toim ivia m alleja am m atin harjoittam iseen.
Monitieteisellä tutkimuksella voitaisiin vielä parem m in paneutua teht ävärakenteid en sekä
palvelujärjestelm ien kehittäm iseen. Terveyssosiaalityössä esim erkiksi sosiaalityön toim innan arviointi kokonaisvaltaisessa hoito- ja kuntoutusprosessissa on tärkeää. H uom iota
tulee kiinnittää m yös hyvinvointiteknologian kehittäm iseen tutkim ustietoa hyöd yntäen
(Jyväskylässä yhteistyötä tehd ään erityisesti Agora Centerin ja Inform a atioteknologian
tied ekunnan kanssa täm än painoalan vahvistam iseksi yliopistossam m e). Sosiaali- ja ter-

6

6

Valtaku nnallinen ParasSos-tu tkim u s seu rasi ja arvioi ku nta- ja p alvelu rakenneu u d istu ksen vaiku tu ksia
sosiaalip alvelu id en laatu u n ku ntalaisten näköku lm asta vu osina 2008–2011 yhd eksän tu tkim u sku nnan alu eella Keski-Su om essa. Alu eellisen tied on lisäksi tu t kim u ksessa käytettiin valtaku nnallisia tilastoaineistoja.
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veyd enhuollon yhteisen päivystyksen järjestäm inen 7 nousi m yös konkreettisina kehittäm isen ehd otuksina esiin. Organisaatiotasolla sosiaalityön tutkim uksella on paljon annettavaa
niin johtam iseen, työn m allintam iseen kuin tietojärjestelm ien kehittäm iseen.
Työntekijätasolla tärkeää ovat toim ivat am m attikäytännöt ja m oniam m atillisuud en va hvistam inen. Eri kehittäm ishankkeet pyrkivät näid en asioid en parantam iseen, m m . KeskiSuom en sairaanhoitopiirin ”Läheisväkivallan ehkäisyn kansallinen osaam iskeskus” hanke, ”Rautaisia am m attilaisia perusterveyd enhuoltoon (Ram pe)” – hanke sekä ”Aktiivinen vanhuus” -hanke (ks. liite 3), m utta m onitieteellistä tutkim usta kehittäm istyön rinnalle tarvitaan lisää. Tärkeänä pid etään m yös m oniam m atillisuud en vahvistam ista jo kou lutuksen tasolla, josta esim erkkinä sosiaalialalla on ”Moniam m atillinen sosiaalialan opp im isen ja kehittäm isen areena (Sarana)” -hanke Jyväskylässä ja opetus- ja tutkim usklinikka
(Sosklinikka) Kokkolassa. Empiirisesti perusteltujen sosiaalityön käytäntöjen kehitt äm inen
Jyväskylän yliopistossa on hyvin ajankohtainen. Tässä tehd ään yhteistyötä m yös Itä Suom en yliopiston kanssa.
Asiakastasolla keskeistä on asiakkaan osallisuud en ja om atoim isuud en vahvistam inen,
jossa tarvitaan subjektiivista kansalais- ja asiakaslähtöistä kokem uspohjaista tietoa palv eluista ja hyvinvoinnista. Tärkeää on kerätä tietoa m yös asiakastyöstä ja kuulla kentän toim ijoita eri järjestötoim ijat m ukaan lukien. Jyväskylässä toim iva Kansalaistoim innankesku s
Matara pyrkii yhd essä kansalaisten, eri järjestöjen ja kuntien kanssa kansalaisten aktiiv isuud en lisääm iseen ja osallisuu d en vahvistam iseen. Asiakkaan osallisuutta vahvistetaan
m yös m m . ”Osallisuu tta asiakkuuteen kuntouttavassa työtoim inn assa” (OSKU) – hankkeessa sekä ”Arjen m ieli” – hankkeessa (ks. liite 3). Myös kaupungin tavoitteena on lisätä
kansalaisten osallisuu tta, m ikä liittyy keskeisesti ”Uud en sukup olven organisaatio” hankkeen valm isteluu n vuosina 2009–2013. Vaikka asiakkaan ja kansalaisen osallisuu s
nousee keskeisenä teem ana eri tahoilla, m oni selvitykseen osallistuneista totesi osallisu u d en toteutuvan vielä lähinnä palautteid en annon m uod ossa, vaikka osallisuu s pitäisi olla
m ukana jo palvelujen suunnitteluvaiheessa. Tässä on siis vielä paljon kehitettävää.
7

Keski-Su om essa sosiaalip äivystysjärjestelm ä aloitti toim intansa vu onna 2008 Keski-Su om en sosiaalialan
osaam iskesku ksen koord inoim ana. H u htiku u ssa 2012 varallaolop äivystyksestä siirryttiin p ysyvää n sosiaalip äivystykseen 15 Mobile-ku nnan alu eella. Saarikassa ja Viitaseu d u lla sosiaalip äivystys järjestetään vap a am u otoisena varallaolona.
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Terveyssosiaalityössä keskeistä on asiakkaan oikea -aikainen ohjautum inen palvelu ihin.
Potilas- ja asiakasturvallisuu s tulee olla laad ukkaid en palveluid en kehittäm isen lähtöko htana. Monitieteistä tutkim usta tarvitaan m m . syrjäytym isen ehkäisem iseksi sekä terveyd en
ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Yhteisöjen tukem inen nähd ään tärkeänä osa -alueena terveyd en ja hyvinvoinnin tukem isessa. Jyväskylän yliopiston sosia alityön yksiköllä on vahva
rooli yhteisösosiaalityön tutkim uksessa. Lisäk si Yhteiskuntatieteid en ja filosofian laitoksella voi suorittaa Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuud en m aisteritu tkinnon 8.
Jyväskylän yliopiston sosiaalityön yksiköllä on vahva rooli m yös lapsuu s ja perhetutk im uksessa. Tässä tehd ään yhteistyötä m yös Perhet utkim uskeskuksen 9 kanssa, johon sijoittuu m onitieteinen, tieteid en välinen ja kansainvälisesti arvostettu perhetutkim us ja jatk okoulutus. Perhetutkim uskeskus on keskeinen toim ija yliopiston y hteisessä ”Lapset, nuoret
ja kasvam isen ym päristöt” -osaam iskeskittym ässä.
Myös ”Lasten ja perheid en hyvinvointi” -hanke (Kaste) tähtää lasten ja perheid en palvelu jen kehittäm iseen. Monitieteistä ikääntym iseen liittyvää kehittäm istä ja tutkim usta tarv itaan sam oin kuin m aahanm uuttajiin ja vam m aisiin liittyvää kehittäm ist ä ja tutkim u sta. Eri
toim innoilla pyritään kehittäm ään eri kohderyhm ien palveluja. ”Aktiivinen vanhuus” –
hanke (Kaste) pyrkii erikoissairaanhoid on ja kotipalvelun yhteistyön kehittäm iseen vanhuspalveluissa ja vanhustyön tutkim us- ja kehittäm iskeskus GeroCenter tarjoaa m onitieteistä kehittäm istä ja tutkim usta ikääntym iseen liittyvissä asioissa. Lisäksi ” Vam m aisKaste” -hankkeessa p yritään m aakunnallisen erityisosaam isen tulevaisuud en m allin ra tkaisem iseen ja m aahanm uuttajille suu nnattu ”Palapeli-projekti” on m erkittävä osa m aahanm uuttajatyötä kotoutum isen ja koulutuksen tukem isessa.

8

Kansalaisyhteisku nnan m aisteriohjelm a on yhteisku ntatieteellisesti p ainottu nu t m onitieteinen ohjelm a,
joka antaa tieteelliset p eru stied ot kansalaisyhteisku nnasta, sen m oninaisista organisaatioista ja
kansalaistoim innan käytännöistä. http s:/ / w w w .jyu .fi/ ytk/ laitokset/ yfi/ op p iaineet/ kans Viitattu
20.10.2012
9

Perhetu tkim u skesku s on yliop iston, am m attikorkeakou lu n ja Terveyd en ja hyvinv oinnin laitoksen (TH L)
yhteinen konsortio. Perhetu tkim u skesku s on keskeinen toim ija yliop iston yhteisessä osaam iskeskittym ässä
Lap set, nu oret ja kasvam isen ym p äristöt. http s:/ / w w w .jyu .fi/ ytk/ laitokset/ p erhetu tkim u s ja
http s:/ / w w w .jyu .fi/ ed u / laitokset/ lanka/ Viitattu 20.10.2012
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Kokkolassa nousi esiin hyvin sam oja tutkim uksen ja kehittäm isen tarpeita kuin Ke skiSuom essa. Terveyssosiaalityössä p ainopistealueena on hyvien ja toim ivien kä ytäntöjen
kehittäm inen m onialaisessa, m oniam m atillisessa ja eri hallintokuntien rajapinnoilla tapa htuvassa työskentelyssä. Painopistealueena on lisäksi sosiaalityön to im innan arviointi ja
näkyväksi tekem inen kokonaisvaltaisessa hoito- ja kuntoutusprosessissa. Ed ellä m ainittu jen

alueid en

kehittäm iseksi

tarvitaan

työeläm älähtöistä

yhteistyötä ja

tu -

kea terveyssosiaalityön vahvistam iseen m yös tutkim ustyön kautta. Osallisuud en ja hyvinvoinnin tutkim ukselle sosiaalisen näkökulm asta olisi niin ikään tarvetta. Tarvetta on
m yös aikuissosiaalityön

tutkim ukselliseen

vahvistam iseen

alu eella. Aikuisso siaali-

työn tietotuotantoon painottuva tutkim us, joka tuottaa ennaltaehkäisevän sosiaalityön
tietoa, on tärkeä ja tarpeen.

5. Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön tutkimuksen
yhteisiä rajapintoja terveydenhuollon tutkimuksen kanssa
Katri Y lönen, Y TM , suunnittelija
A nssi Savolainen, Y TM , TM , projektitutkija

Itä-Suom en ja Jyväskylän yliopistot toim ivat tällä hetkellä yhteisellä KYS-ERVA-alueella ja
m olem m issa yliopistoissa annetaan sosiaalityön opetusta. Yliopistoilla on keskinäinen
kum ppanuu ssopim u s koulutusrakenteid en tehostam iseksi ja tutkim usyhteistyön lisääm iseksi. Sop im uksen tavoitteena on ed istää yhteistyössä akateem ista johtajuutta, laatua ja
uud enlaisia oppim ism enetelm iä sekä vahvistaa koulutus- ja tutkim usyhteistyötä terveyd enhuollon kanssa. Kum ppanuu ssopim u s m ahd ollistaa m yös yhteiset professorin tai
m uun toim ijan työsu hteet sekä yliopistojen yhteisopintojen järjestäm isen.

Sosiaalityön

opiskelijat voivat suorittaa terveyssosiaalityön yhteisiä Sosnet-kursseja, joissa syvennytään
terveyd enhuollon ja kuntoutuksen m onim u otoiseen toim intaym päristöön, m etod eihin ja
asiakastyöhön.
Yliopistojen sosiaalityön oppiaineid en tutkim us- ja opetushenkilökunnat kokoontuivat
12.6.2012 Jyväskylässä pid ettyyn palaveriin pohtim aan ja linjaam aan alustavasti tulevaa
yhteistyötä. Keskeisinä asioina nähtiin ku m ppanuu ssopim ukseen liittyen tutkim uksen
päällekkäisyyksien poistam inen sekä koulutus- ja tutkim usyhteistyön luom inen yliopistojen ja sairaanhoitopiirien välille. Yliopistojen tulevissa keskinäisissä tutkim ushankkeissa
20

pid ettiin hyvänä eri laitosten osaam isen hyöd yntäm istä ja resurssien yhd istäm istä. Pa rhaillaan käytävän erva-keskustelun katsottiin lisäksi kutsuvan yksikköjä rakentam aan y hteisiä tutkim ushankkeita sosiaali- ja terveyd enhuollon kanssa. Täm ä ed ellyttää yhä tiiviim pää kuntayhteistyötä.
Molem pien yliopistojen sosiaalityön tutkim usyhteistyötä terveyd enhuollon kanssa kartoittavissa selvityksissä ilm eni, että sosiaali- ja terveyd enhuollon yhteiset tutkim usaiheet liittyvät terveyd en ja hyvinvoinnin ed istäm iseen niin organisaatio -, työntekijä- kuin asiakastasolla. Tutkim usaiheet m ukailevat m yös THL:n ja STM:n nykyisiä strategisia linjauksia.
Taulukko 2. Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopiston selvitystöiden yhteisiä rajapintoja
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Sosiaali- ja terveysm inisteriön Kaste-hankkeen teem at elävät vahvoina niin kunnissa kuin
sairaanhoitopiireissä, m utta tutkim uksen roolia tulisi selkeästi vahvistaa osana kehitt äm ishankkeita. Tästä syystä m olem pien selv itystöid en perusteella nähd ään keskeisenä ns.
näyttöön perustuvan sosiaalityön vahvistam inen. Tärkeänä nähd ään m yös käytännön s osiaalityössä kerääntyvän kokem ustied on hyöd yntäm inen tutkim uksessa ja tutkim ustied on
hyöd yntäm istä työm enetelm ien kehittäm isessä . Työm enetelm ien tutkim usperustainen
kehittäm inen ja vaikuttavuustutkim uksen tarve korostuvat m yös pyrittäessä eheään sos iaali- ja terveyd enhuollon palvelujärjestelm ään. Sosiaalityön laaja tutkim usosaam inen
m ahd ollistaa täm än.
Organisaatiotasolla keskeisin ä kehittäm isen ja tutkim uksen alueina ovat palvelur akenteen
m uutokseen liittyvät asiat: strategisen johtam isen taustalle tarvitaan tietoa hyvinvointik ehityksestä ja sen ennakoinnista sekä laad un kehittäm iseen ja turvaam iseen tähtäävistä
toim enpiteistä. Suu nnitelm allisessa organisaation johtam isessa esim erkiksi pitkittäistu tkim us (elinkaaritutkim us ja ikääntym inen palvelujen tarpeen taustalla) ja kansainvälinen
vertaileva tutkim us voivat tukea organisaation päätöksentekoa. Tutkim uksellinen työn
m allintam inen am m atillisen tehtävärakenteen kehittäm isessä ja työnkuvien selkiytyksessä
ed esauttaa eheän palvelujärjestelm än rakentum ista.
Työntekijätasolla m oniam m atillisu utta on pyritty kehittäm ään KYS-ERVA-alueella Kastehankkeissa, m utta m onitieteistä tutkim usta aiheesta tarvitaan selkeästi lisää. Tätä tuk em aan tarvitaan selkeästi m oniam m atillista sosiaali- ja terveyd enhuollon tutkim us- ja kehittäm isareenaa, esim erkiksi eri am m attiryhm ien yhteistä opetusklinikkaa. N äyttöön p erustuvan sosiaalityön vahvistam inen on sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla
ajankohtainen aihe. Ennaltaehkäisevien, toimivien ja hyvien am m attikäytäntöjen tulisi olla
em piirisesti perusteltuja ja tukeutua ajankohtaiseen tutkim ustietoon. Rakenteellisen ja
suunnitelm allisen työn kehittäm iseksi on tärkeää kerätä tietoa asiakastyöstä ja kuulla ke ntän eri toim ijoita järjestöt m ukaan lukien.
Sosiaalityön tutkim uksessa on perinteitä su bjektiivisen kansalais - ja asiakaslähtöisen h yvinvointia koskevan tied on keruusta ja analysoinneista, esim erkiksi yksinäisyyd en, eriarvoisuud en, syrjäytym isen ja eri riippuvuuksien vaikutuksista palvelujen tarpeessa. Asiakastasolla tutkim us voi tukea asiakkaan osallisuutta ja om atoim isu ud en vahvistam ista.
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Terveyd en sosiaalisen ulottuvuud en, sosiaalisten ongelm ien ja sosiaalisen toim intakyvyn
tutkim us ja arviointi m ahd ollistavat kokonaisvaltaisen hoito - ja kuntoutusprosessin.
Keskeisiä ovat m yös potilasturvallisuuteen, laad ukkaid en palvelujen saam iseen ja oikea aikaiseen palveluihin ohjautum iseen liittyvät kehittäm isen ja tutkim uksen tarpeet. Mon itieteinen tutkim us tarjoaa m ahd ollisuuksia kokonaisvaltaisen tuen tarpeen arvioinnin
avuksi eri kohd eryhmissä (esim erkiksi ikääntyvät, lapset, nuoret ja perheet, pitkäaika isasiakkaat ja m arginaaliryhm ät).
Yhteistyö tulevina vuosina?
Jyväskylän ja Itä-Suom en yliopistojen sosiaalityön oppiaineet tiivistävät yhteistyötään t u levina vuosina opetuksen ja tutkim uksen saralla. N äyttöön perustuvan sosiaalityön ja va ikuttavuud en tutkim usta pid etään tärkeänä tutkim usaihekenttänä m olem pien yliopistojen
sosiaalityön oppiaineissa. Asiantuntijakokous pid etään aiheesta tam m ikuu ssa 2013.
Selvitystyön perusteella on tod ettavissa, että tutkim usyhteistyö sosiaalityön oppia ineid en
ja terveyd enhuollon tutkim uksen kesken on kannatettavaa eri osaam isten ja resurssien
hyöd yntäm iseksi. Monialainen tutkim usyhteistyö ed ellyttää jatkossa yhteisten tutkim u saiheid en m ukaan rakennettuja foorum eja ja tutkim ushankkeita. Vahva yhteistyö terve yd enhuollon kanssa on erityisen tärkeää m onitieteisen tutk im uksen ed istäm iseksi ja m yös
toim ivien palvelujen arvioinnille ja kehittämiselle. Lisäksi kansainvälisyys ed ellyttää la ajem paa m onialaista ja -tieteistä yhteistyötä.

6. Yhteenvetoa ja pohdintaa
Sosiaali- ja terveyd enhuollon välinen tutkim usyhteistyö on hyvin ajan kohtainen nyt ja
tulevaisuud essa, kun sosiaali- ja terveyspalveluja, koko palvelujärjestelm ää sekä palvelu rakenteita pyritään uud istam aan. Kolm annella sektorilla ja järjestöillä on vahva rooli sekä
Keski-Suom essa että Keski-Pohjanm aalla ja kansalaisnäkökulm a on vahvasti esillä niin
kehittäm isen kuin tutkim uksenkin osalta. Sosiaali- ja terveyd enhuoltoa on kehitetty erityisesti alueid en Kaste-hankkeissa, m utta m onitieteistä tutkim usta m m . hankkeissa kehiteltyjen työm enetelm ien toim ivuud esta tarvitaan lisää. Täm ä kävi ilm i m yös Itä- ja KeskiSuom en Kaste-johtoryhm än kokouksessa 29.10.12, johon osallistuin yhd essä Itä-Suom en

23

yliopiston projektityöntekijä Anssi Savolaisen kanssa. Tutkittu tieto esim erkiksi sosiaali- ja
terveyspalvelujen vaikuttavuud esta on tärkeää palveluja järjestettäessä ja kehiteltäessä.

Tässä selvityksessä yhteisiksi sosiaali- ja terveyd enhuollon tutkim uskohteiksi nostettiin
mielenterveyteen ja päihteisiin, ikääntymiseen, lapsiin, nuoriin ja perheisiin, pitkäaikaisasiakkaisiin, moniasiakkuuksiin sekä kuntoutumiseen ja aktivointiin liittyvät asiat. Meneillä oleva palvelurakennem uutos nostaa esiin m onia tutkim uksen ja kehittäm isen tarpeita niin organ isaatio, työntekijä kuin asiakastasolla.
Tarvitaan tutkittua tietoa palvelujen vaikutuksesta hyv invointiin etenkin kansalaisten n äkökulm asta. H uom iota tulisi kiinnittää ensisijaisesti asiakkaan/ kansalaisen osallisu uteen
ja heid än om ien vahvuuksien hyöd yntäm iseen. Tärkeintä olisi aloittaa yhteisten asiakka id en kartoituksella, jotta void aan kehittää palveluja toim iviksi kokonaisuuksiksi. Myös
am m atillisen tehtävärakenteen ja työnjaon kehittäm inen sekä työn m allintam inen ovat
tärkeitä toim ivien ja laad ukkaid en palveluid en kehittäm isessä.
Moniam m atillisuud en kehittäm inen nousee ed elleen konkreettiseksi k ehittäm iskohteeksi.
Moniam m atillisen tiim ityön tied etään olevan tehokasta, etenkin asiakkaan saam an yksilö llisem m än ja asiantuntevam m an palvelun ed ellytyksenä (ks. esim . Sanerm a 2009, 107).
Moniam m atillisuu s tuo kuitenkin om ia haasteita sosiaali- ja terveysalan yhteistoim innalle
m m . erilaisten kulttuuritaustojen, tietoperustojen ja organisaation tavoitteid en myötä.
Monitieteisellä tutkimuksella voitaisiinkin avata eri am m attialojen käsitteistöä ja luod a
toim ivia m alleja am m atin harjoittam iseen. Ennaltaehkäisevien ja toim ivien työtapojen tu lisi olla em piirisesti p erusteltuja ja tukeutua ajankohtaiseen tutkim ustietoon. Tietotekn ologian- ja järjestelm ien kehittäm inen tutkim usta hyöd yntäen on ensisijaista yhteistyön ja
eheid en palvelujärjestelm ien luom isessa. Lisäksi on huom ioitava teknologian suom at
m ahd ollisu ud et m m . etäyhteyksien kehittäm isessä ja tied onkulun p arantam isessa.
On selvää, että tulevina vuosina sosiaali- ja terveyd enhuolto tulevat kohtaam aan suuria
m uutoksia. Väestön ikääntym inen, eriarvoistum isen sekä terveyd en ja hyvinvointierojen
kasvam inen ovat asioita, jotka vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelujen su unnitteluun,
kehittäm iseen ja toteuttam iseen. Juho Saari (2012) toteaa, että sosiaalityön tutkim uksella
void aan paneutua erilaisiin sisältöihin , esim erkiksi asiakkaan kokem uksiin sosiaali- ja/ tai
terveyspalveluista. H än lisää, että 2010-lu vun innovatiivista tutkim usta tehd ään yhä
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enem m än poikki-tieteellisissä verkostoissa, joid en olem assaolo perustuu niid en tuott am aan tieteelliseen ja p oliittiseen lisäarvoon. Perinteisille sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön
kentille on eri tieteenaloilta tulijoita sekä tutkim uksessa että politiikassa. Yhd en tietee nalan sisäiset hankkeet ovat siten ongelm allisia ja onkin järkevää toim ia yhteistoim innassa
eri tieteenalojen kanssa ja tuod a om aa osaam ista yhteisiin tutkim ushankkeisiin. Tutkim ukselta täm ä ed ellyttää konkreettisia tutkim uskohteita, joissa sosiaalialkuisella ti ed olla
on selkeä vetovastuu ja yhteiskunn allinen lisäarvo. (Saari 2012.) Sosiaali- ja terveyd enhu ollon välisellä tutkim usyhteistyöllä void aan paneutua yhteiskunnallisesti tärkeisiin as ioihin, kuten terveyd en ja hyvinvoinnin ed istäm iseen sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Kuten sosiaalihuollon tutkim uksen ja koulutuksen kehittäm istarpeet -raportissa
(2011, 5) tod etaan, m onitieteisissä tutkim u shankkeissa pystyttäisiin tekem ään entistä p arem m in niin käytäntösuuntautunutta kuin yliopistollista perustutk im usta.

7. Jatkotyöskentely
Täm än selvityksen aikana saatiin koottua kattavasti sosiaali- ja terveyd enhuollon toim ijoid en näkem yksiä tutkim us- ja kehittäm istarpeista sekä luotua asiantuntijafoorum i 10 tutkim usyhteistyön ed istäm iseksi. Moniam m atillisen koulutuksen ja työotteen vahvistam inen
ovat keskeisiä asioita yhteistyön syventäm isessä ja asiakk aid en kokonaisvaltaisen huom ioim isen m ahd ollistam iseksi. Asiantuntijafoorum in kanssa tehtävässä jatkotyöskentelyssä
pyritään nostam aan tieteellisen tutkim uksen m erkitystä sekä alueellisella että kansallisella
tasolla. Lisäksi vahvistetaan verkostoitum ista ja yhteistyötä erva-alueen tutkim uksesta
vastaavien toim ijoid en kesken sekä m u id en yliopistojen ja kansallisten sekä kansainväli sten tutkim usyhteisöjen kanssa. Sosiaalityön tutkim uksessa pyritään vahvistam aan erity isesti työm enetelm iä ja palvelujärjestelm ää arvioivaa tutkim usta, joka tuottaa tietoa näy ttöön perustuvan sosiaalityön kehittäm iseksi.

On m yös tärkeää ed elleen kartoittaa m eneillä olevaa tutkim us- ja kehittäm istoim intaa sekä
alueellisella että kansallisella tasolla. Toim ivista yhteistyöm alleista void aan ottaa oppia
10

Asiantu ntijafooru m issa osallisena olevat henkilöt: Mikko Mäntysaari (JY), Tu ija Kotiranta (JY), Marjo Ku ronen (JY), Mau no Vanhala (KSSH P), Päivi Lam p inen (KSSH P), Liisa H einäm äki (TH L), Minna Kesänen
(TH L), Silja Ässäm äki (JKL), Lau ra H okkanen (JKL), Riikka N iem i (Sarana -hanke JAMK), Marja H eikkilä
(KOSKE), Raili H aaki (KOSKE), Tarja Kettu nen (JY), Arja H äkkinen (JY), Marita Poskip arta (JY), Eila Latvala
(JAMK) sekä Katri Ylönen (JY, m ääräaikainen).
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ilm an, että kaikkea tarvitsee keksiä itse. Esim erkiksi Etelä -Suom essa on kehitelty yhteistyötä sosiaali- ja terveyd enhuollon toim ijoid en kesken Ester-hankkeessa (Etelä-Suom en
terveyserojen kaventam inen), jossa yhtenä osahankkeena on sosiaalityön osaam inen ja
verkostoitum inen lääkärikoulutuksessa. H ankkeen tavoitteena on lisätä lääkäreid en ja te rveyd enhuollon henkilöstön sosiaalityön tuntem usta ja m oniam m atillista verkostoitum ista,
joka m ahd ollistaa heikoim m assa asem assa olevien asiakkaid en saum attom am m an ja kokonaisvaltaisem m an palvelun (Krokfors & Pitkälä & H elin-Salm ivaara 2012, 4).
Lopuksi tod ettakoon, että kunkin henkilön om an alan osaam inen on tärkeää, m utta se ei
yksin riitä. Yhteistyöllä voim m e saad a paljon enem m än aikaan.
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LIITTEET
Liite 1
Työsuunnitelma
I
Keskustelut / H aastattelut (elo-syyskuu 2012)
H aastattelurunko:
1. Millaista tutkim usyhteistyötä näkem yksesi m ukaan sosiaali- ja terveyd enhuollon välillä
on?
2. Mitkä ovat yhteisiä tutkim u ksen ja kehittäm isen tarpeita?
II
Tehtävään kuuluu m yös
– aihepiiriä sivuaviin kokouksiin ja työryhm iin osallistum inen
– sosiaali- ja terveysalan kehittäm ishankkeisiin tutustum inen
– aiheeseen liittyvään paikalliseen ja valtakunnalliseen aineistoon tutustum inen
– selvityksen tulosten esittely keskeisille sosiaali- ja terveyd enhuollon yhteistyökum pp aneille
– yhteistyö Kokkolan yliopistokeskus Chyd eniuksen sosiaalityön yksikön sekä Itä -Suom en
yliopiston sosiaalityön yksikön toim ijoid en kanssa
III
Raportti valm istuu vuod en 2012 loppuun m ennessä. Täm ä raportti jää Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteid en ja filosofian laitoksen ja Kokkolan yliopistokeskus Chyd eniuksen
sosiaalityön yksiköid en käyttöön tutkim usyhteistyön jatkotyöskentelyn pohjaksi. Raportista tehd ään m yös lyhyt tiivistelm ä toim enpid e-ehd otuksineen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnetille valtakunnallisten sosiaali- ja terveyd enhuollon tutkim usrakenteid en valm istelun tueksi.
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Rantanen Taina (JY, gerontologia)
Maritta Itäpuisto (JY, sosiologia)
Marianne N otko (JY, perhetutkim uskeskus)
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Liite 2
Selvitykseen osallistuneiden ehdotuksia monitieteisten tutkimushankke iden aiheiksi
Ikääntyminen ja vanhuus











Om aishoid on asem a ja om aisten kokem ukset
Kotihoid on sujuvuus, laitoshoid osta siirtym inen kotihoitoon, saum atonta vai ei?
Vanhusten om at kokem ukset
Eettisyyskysymykset: pitkäaikaishoid on eettisyys, kuolem an hoitoon liittyvä eett isyys
H yvän vanhuud en m ääritelm ät eri tieteenalojen kesken
Eläkejärjestelm ät ja työurat, työeläm än kartoitus on terveystieteid en alueella ka rtoittam aton
Kuinka työ vaikuttaa vanhenem iseen?
Iäkkään väestön hyvinvoinnin ed istäm inen
Eläm änkulun tutkim u s
Vanhusten yksinäisyys, sosiaaliset su hteet
Vanhusten päihd eriippuvuud et, m ielenterveysongelm at

Lapset, nuoret ja perheet







Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi, eri tekijöid en vaikutukset, om at kokem u kset
Syrjäytym inen ja eriarvoisuus, lähtee usein jo alle kouluikäisestä, m itkä tekijä t vaikuttavat
H yvinvointia uhkaavat tekijät, esim erkiksi velkaantum inen
Peliongelm at
Koulukiusaam inen
Arjen tuki, yhteisöjen m erkitys

Mielenterveys- ja päihdeongelmaiset




Kokem usasiantuntijuu d en hyöd yntäm inen palvelujen kehittäm isessä
Miten päihd eriippuvuus m ääritellään? (eri tieteenalat eri tavoin) Onko sairaus vai
psykososiaalinen opittu tapa?
Ovatko integroituneet palvelut toim ivia? Esim erkiksi päihd e- ja m ielenterveys on
integroitu yhteen.
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Vähemmistöt




Ketkä putoavat palvelu järjestelm än ulkopuolelle? Miten otetaan huom ioon?
Maahanm uuttajien sairauksien tunnistam isen ongelm a, tunnistam atonta oireilua
Turvapaikan saaneid en nuorten lisääntym inen, kotouttam inen epäonnistunut, ko u lutusongelm at, kuka huolehtii?

Työttömät ja kuntouttava sosiaalityö






Millainen kuntouttam inen toim ii parhaiten? -ryhm ätoim inta, vertaistuki, kokem u sasiantuntiju us
Mitä on kuntouttava sosiaalityö? Ym m ärretään helposti eri tavalla eri sektoreilla
(esim erkiksi kuntouttava sosiaalityö ei ole sam a kuin sairaalan sosiaalityö) Pelkä stään työssä olem alla ei kuntoud u!
Psykososiaalisen työn m erkitys kuntouttavassa sosiaalityössä
N uoret yksinäisiä, kun ei olla työpajalla. Miten tukea saad aan kotiin? Mitä työpajatoim innan jälkeen?

Potilaat










Potilaan kokonaisvaltainen huom ioim inen. Kuka tukee potilasta kotona? Ym päristötekijöid en huom ioonottam inen.
Työkyvyn tavoittelu, tarvitaan tutkim usta, m itkä tekijät ed esauttaa/ estää työk yvyssä?
Potilaid en oikeud et: Mitä sairastum inen tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa sosiaalisille
suhteille?
Moniam m atillisuu s sosiaali- ja terveyd enhuollossa, m iten toteutuu?
Miten palveluita saaneet henkilöt ovat kokeneet palvelun?
Potilaan oikea-aikainen ohjautuvuus terveyssosiaalityöhön, asiointiperusteet
Terveyskeskuspalvelujen vähentym inen, jäljellä olevien äänen kuulem inen, ettei
työ häviä kartalta, hyvät käytännöt tutkim uksen valossa.
Mitä tehd ään ennen ohjautum ista erityispalveluihin? Oikea -aikaiset riittävät peru spalvelut.
Erikoissairaanhoid on kokem us: Miten lisään asiakkaan hallinnan tunnetta?

Palvelujärjestelmä



Julkiset vai yksityiset palvelut?
Mitä tarkoittaa sosiaali- ja terveyd enhuollon integraatio? Onko paras ratkaisu asiakkaan kannalta? Kansalaisen näkökulm an huom ioim inen.
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Mitä tapahtuu sosiaaliselle palvelurakennem uutoksissa?
Palvelusetelijärjestelm ä: jääkö tarpeeksi rahaa ostaa palveluita? Miten käy kansalaisten kokonaishyvinvoinnin tilasta raportoim isen julkisten palvelujen vähetessä?
Muutokset johtam isessa integraation m yötä
Paljonko integraatio vaikuttaa am m attikäytäntöihin? Miten käy sosiaalityön?
Julkisten palvelujen vähenem inen poistaa m yös m eriittihyötyjä – esim erkiksi postissa käynti m yös sosiaalinen tilanne.
Korkean osaam isen taso oltava jo peruspalvelu issa: turhaan kasautu u ongelm at ja
asiakas ohjautuu esim erkiksi erikoissairaanhoitoon
Am m atillisen tehtävärakenteen selkiyttäm inen, m itä kukakin tekee?
Etäyhteyksien kehittäm inen, m iten palvelee asiakasta?
Osaavan henkilöstön kartoittam inen, koulutusorganisaatioid en kyky tuottaa osa avaa henkilökuntaa
Mitkä ovat eri kuntien käsitykset päästä osallisiksi p alveluja?
Miten saad aan m uualle m uuttanut työvoim a?
Mikä on kuntien kyky ylläpitää sosiaali- ja terveyd enhuoltoa?

Kaikkia kohteita koskevat tutkimusalueet:









Osallistum isen ja vaikuttam isen lisääm inen
Yhteiset sosiaali- ja terveyd enhuollon asiakkaat. Keitä he ovat?
Tarvitaan tietoa väestön hyvinvoinnin tilasta, jotta palveluja void aan kehittää.
Työn m ittaam isen ongelm at, kun m itataan esim erkiksi asiakasm ääriä jää laad ullinen puoli huom ioim atta. Miten m itata laad ullista asiakastyötä?
Interventioid en tutkim us, interventiokäsitteen täsm entäm inen. Miten täm ä teko
vaikuttaa, void aanko tällä m uuttaa?
Asiakastyön d okum entoinnin kehittäm inen
Tied on kulku sosiaali- ja terveyd enhuollon kesken
Miten asiakkaid en tarpeet vaikuttaa siihen, m illaista osaam ista tarvitaan?
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Liite 3.
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kehittämishankkeita
Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen erikoissairaanhoidossa
Keski-Suom en sairaanhoitopiirin strateginen kehittäm is- ja tutkim usprojekti toteutettiin
EU-kom ission ja Sosiaali- ja terveysm inisteriön rahoittam an a lähisuhd eväkivalta/ Violence Intervention in Specialist H ealth Care (VISH ) - projektina vuosina 2009–2011.
Joka viid ennessä suom alaisperheessä väkivalta ilm enee eri m uod oissa. Täm ä on vakava
yhteiskunnallinen ongelm a, joka aiheuttaa vuosittain niin inhim illistä kärsim ystä kuin
taloud ellisia kustannu ksia, ja jonka käsittelem inen ed ellyttää kaikkien keskeisten yhtei skunnallisten toim ijoid en aktiivista osallisuutta ja yhteistyötä. (Juutilainen 2012, 161.) Lähisuhd eväkivalta -projektin tavoitteena oli rakentaa Keski-Suom en sairaanhoitopiiriin lähisuhd eväkivaltaan puuttum isen palvelum alli sekä työkaluja lähisuhd eväkivallan uhrien
tunnistam iseen erikoissairaanhoid on palvelujen piiriin. Tavoitteena oli m yös lähisuhd eväkivallasta aiheutuneen psyykkisen ja fyysisen sairastavuud en vähentäm inen ja ennalt aehkäisy Keski-Suom en sairaanhoitopiirin toim inta-alueella. Projekti toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Kööpenham inan yliopistosairaalan (Rigshospitalet) kanssa.
Yhteistyökum ppaneina olivat m yös Keski-Suom en seurakuntien perheasiain neuvottelu keskus sekä Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja perhepalvelujen lastensuojeluyksikkö.
H anke pilotoitiin synnytysyksikössä ja päivystysalueella sekä psykiatrisen sairaalan osa stolla. Palvelum allissa väkivallan uhri ohjataan sosiaalityöntekijöid en ja p sykiatristen ho itajien m uod ostam ille työpareille, VISH -tiim iin, joka koostuu sosiaalityöntekijöid en ja psykiatristen hoitajien m uod ostam ista työpareista. H ankkeessa on toim inut tutkijana Jyväskylän yliopistolta Marianne N otko ja hankkeesta on syntynyt yhteistyössä sairaanhoitopiirin
kanssa tieteellisiä artikkeleita.

Vuonna 2012 käynnistyi Keski-Suom en sairaanhoitopiirin Läheisväkivallan ehkäisyn ka nsallinen osaam iskesku s -hanke, jossa tavoitteena on käynnistää kansallisen osaam iskeskuksen toim inta ja jatkaa hyvien VISH - toim intam allien levittäm istä ja juurruttam ista ku ntapalveluihin. H ankkeessa tehd ään yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolm annen sektorin
kanssa, kehitetään palvelurakenteita ja tuotetaan Keski-Suom een läheisväkivallan ehkäi35

syn ja p uuttum isen alueellinen toim intaohjelm a. H ankkeen avulla läheisväkivallan ehkä isy, tunnistam inen ja riskiarviointi pyritään saam aan osaksi kuntien ja sairaanhoitopiirin
pysyviä yhteisiä toim intakäytänteitä Keski-Suom essa. Ilm an system aattista toim intam allia
väkivalta jää tunnistam atta palveluissa ja asiaan ei puututa riittävän ajoissa. Tavoitteena
hankkeessa on tuottaa lähisuhd eväkivallan hoitoketju, joka on sovellettavissa m uualle
Suom een (vrt. kansansairauksien ehkäisyn, tunnistam isen ja hoid on ohjeistus). Kehitt äm istyössä työskennellään asiantuntijoid en kanssa, koulutetaan sosiaali- ja terveysalan
henkilöstöä sekä panostetaan tutkim us- ja vaikuttam istyöhön. H ankkeessa avataan läheisväkivallan ehkäisyn kansalliselle osaam iskeskukselle verkkosivut, joille kerätään m m . tieto- ja asiantuntijapankkia am m attilaisille sekä tied otussivut kansalaisille. H anketta raho itetaan terveyd en ed istäm isen m äärärahoista.
Lisätietoja:
H ankejohtaja Ulla Frantti-Malinen (Läheisväkivallan ehkäisyn kansallinen osaam iskesku s
-hanke), p. 050-3163458, ulla.frantti-m alinen@ksshp.fi
Tutkija Marianne N otko, Jyväskylän yliopisto, Perhetutkim uskeskus, m arianne.notko@jyu.fi
Lue lisää: Juutilainen Minna (2012). Vähem m än väkivaltaa. Raportissa Juha Moring, Anne
Martins, Airi Partanen, Esa N ord ling & Bergm an Viveca (toim .) Kansallinen m ielenterveys- ja päihd esuunnitelm a 2009–2015. Kehittyviä käytäntöjä 2011. Ju venes Print. Tam pereen
yliopistopaino, 161–178.
Keski-Suom en sairaanhoitopiirin strateginen kehittäm isprojekti 2009−2010, hankesivut:
http:/ / w w w .ksshp.fi/ public/ d efault.aspx?nod eid =33422

Keski-Suomen Arjen mieli -hanke 2011–2013
Keski-Suom en Arjen m ieli-hanke on osa Itä- ja Keski-Suom en Arjen m ieli-hanketta, jota
rahoitetaan valtakunnallisen Kasteohjelm an m äärärahasta. Itä - ja Keski-Suom en Arjen
m ieli-hankeen tavoitteena on itä- ja keskisuom alaisen m ielenterveys- ja päihd etyön kehittäm inen vastaam aan kuntalaisten tarpeita nyk yistä parem m in. Kehittäm isen lähtökohtana
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ovat valtakunnallisen Mieli 2009 – työryhmän ehd otukset m ielenterveys- ja päihd etyön
kehittäm iseksi vuoteen 2015 (Sosiaali- ja terveysm inisteriön selvityksiä 2009:3) ja kuntien
om assa toim innassaan toteam at kehittäm istarpeet. Kuntien yhteistoim innallisessa kehittäm isessä tavoitellaan verkostoitum ista, synergiaetuja sekä uusien innovaatioid en ja to im intatapojen löytäm istä ja viem istä käytännön m ielenterveys- ja päihd etyöhön.
Keski-Suom en aikuisp sykiatrian kehittäm ish ankkeen 2005 – 2010 työn tuloksena on m aakunnassa voitu vähentää psykiatrisen sairaalahoid on tarvetta sekä sairaalahoitoa noin 50
% ja sam alla on siirretty henkilöstöresursseja sairaalahoid osta psykiatriseen avohoitoon
noin 100 vakanssin verran. Maakunnan aikuispsykiatrian avohoid on resurssit ovat lisää ntyneet viim eisen viid en vuod en aikana m äärällisesti noin 65 %. Keski-Suom en Arjen m ieli–hanke on jatkoa päättyneelle Aikuispsykiatrian kehittäm ishankkeelle. Käynnistyvän
kehittäm istyön tarkoitus on uud enlaisten avohoitokeskeisten m ielenterveys- ja päihd etyön
palvelurakenteid en suunnittelu ja juurruttam inen seutukunnan arkipäivän toim intaan
yhteistyössä perusterveyd enhuollon, sosiaalitoim en, päihd epalvelujen, sairaanhoitopiirin
ja potilasjärjestöjen kanssa.
Lisätietoja:
Projektikoord inaattori Liisa Rauhala, liisa.rau hala@ksshp.fi
H anke-esittely: http:/ / w w w .ksshp.fi/ public/ d efault.aspx?nod eid =36047
Moniammatillinen sosiaalialan oppimisen ja kehittämisen areena -SARAN A
SARAN A – Työeläm än m oniam m atillinen oppim is- ja kehittäm isareena – sosiaalialan p ilotoinnista visioita hyvinvointialalle -hanke ed istää koulutuksen ja työeläm än vuorovaik u tusta sekä kehittää m oniam m atillista asiakastyötä. H ankkeen toteuttavat Jyväskylän kau pungin sosiaali- ja perhepalvelujen asiakastyön am m attilaiset sekä Jyväskylän am m att ikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opettajat yhteistyössä opiskelijoid en kanssa.
Sosiaalialan käytännön opetuksen vahvistam inen oppim isareenatoim intana tuo asiakastyön kehittäm istarpeet näkyviin ja toisaalta jalkauttaa tutkim ustietoa asiakastyöhön. H a nketta rahoittaa Keski-Suom en Ely-keskus Euroopan sosiaalirahaston kautta. H ankekausi
on 1.4.2010 – 31.3.2013, jonka aikana hankkeen toim intam alli vakiinnutetaan pysyväksi
käytännöksi, niin sanotuksi oppim isareena-m alliksi Jyväskylän kaupunkiin. H anketta k e37

hitetään osana Jyväskylän uud en sukupolven organisaatiota (USO). H ankkeeseen ei ole
sisällytetty tutkim usta (ESR-rahoitus ei salli), m utta hankkeen teem oista on valm istunu t
yksi sosiaalityön kand id aatintutkielm a ja keväällä 2013 valm istuu yksi sosiaalityön pro
grad u – tutkielm a. H ankkeen toim intaa on tarkoitus levittää m yös Keski-Suom en seutu kuntiin.
Lisätietoja:
Projektipäällikkö Riikka N iem i, riikka.niem i@jam k.fi
H anke-esittely w w w .jam k.fi/ sarana
Salli-osallisuushanke 2011–2014
oSallisuushanke Salli on Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhd istyksen hallinnoim a ja Raha autom aattiyhd istyksen rahoittam a kehittäm ishanke, jonka pääm ääränä on lisätä heikossa
asem assa olevien ihm isten osallisuutta sekä kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä h yvinvointia tukevien palvelujen su unnittelussa ja toteuttam isessa. Salli-hankkeen toim intaalueena on Itä- ja Keski-Suom en KASTE-alue. H anketta toteutetaan yhd essä PohjoisSavon, Etelä-Savon ja Keski-Suom en Sosiaaliturvayhd istysten kanssa.
Jyväskylässä Salli on m ukana 2013 avattavan ”N uorten aikuisten palvelukeskuksen”
suunnittelussa. Sallin tehtävänä on varm istaa nuorten aikuisten osallisuu s ja äänen ku u lum inen palvelukeskuksen valm isteluprosessissa ja toim innassa. Yhteistyökum ppaneina
kehittäm ispilotissa ovat m m . Jyväskylän aikuissosiaalityö, etsivä nuorisotyö, Jyväskylän
yliopiston Palko-hanke, Kansalaistoim innankeskus Matara sekä useita järjestöjä.
Lisätietoja:
Projektikehittäjä Tuila Juvonen, tuila.juvonen@pksotu.fi
H anke-esittely: http:/ / w w w .jelli.fi/ osallisu us/ osallisu ushanke-salli/
Palvelut ja kansalaisosallistuminen (PalKO) (7/2011 – 6/2014)
Kokkolan yliopistokeskus Chyd eniuksessa on käynnistynyt Suom en Akatem ian rahoitt am a kolm ivuotinen tutkim ushanke Palvelut ja kansalaisosallistum inen (PalKO) (7/ 2011 –
6/ 2014). H ankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa hyvinvointipalvelu jen ja kansalaisosallis38

tum isen välisestä suhteesta Suom essa. Tutkim uksessa syvennetään kriittisesti aktiivisen
kansalaisuu d en käsitettä sekä paikannetaan kansalaisten osallistu m ista ed istäviä ja estäviä
tekijöitä hyvinvointipalveluissa.
Tutkim usm enetelm änä sovelletaan osallistavan toim intatutkim uksen lähestym istapaa ja
se toteutetaan yhteistyössä Euroopan köyhyyd en vastaisen verkoston Suom en verkoston
(European Antipoverty N etw ork (EAPN -fin) kanssa. Tutkim us toteutetaan kahd ella paikkakunnalla Jyväskylässä ja Kokkolassa. Tutkim usta johtaa professori Aila -Leena Matthies.
Tutkijoina toim ivat Tuom o Kokkonen ja Kati N ärhi.
H anke-esittely: http:/ / w w w .chyd enius.fi/ tutkim us/ yhteiskuntatieteet/ sosiaalityon tutkim us/ hankkeet/ palko-hanke
Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke Itä- ja Keski-Suomessa
(2010–2012)
Lasten ja perheid en hyvinvointipalveluid en kehittäm ishanke Itä- ja Keski-Suom essa toteuttaa Sosiaali- ja terveysm inisteriön valtakunnallista Kaste-ohjelm aa. H anke toim ii yhteistyössä Keski-Suomen kuntien kanssa. Yhteistyötä teh d ään m yös järjestöjen, seuraku ntien, oppilaitosten, ja m uid en toim ijoid en kanssa.
H ankkeen keskeisinä tavoitteina ovat varhaisen tuen ja puuttum isen työtapojen kehitt äm inen ja levittäm inen lasten ja nuorten kasvu - ja kehitysym päristöissä, työntekijöid en ja
toim ijoid en osaam isen vahvistam inen ja työm enetelm ien ja –m allien juurruttam inen.
H ankkeella tavoitellaan m yös lasten ja perheid en osallisu ud en ja vaikuttam ism ahd oll isuuksien tukem ista, yhteistyön ed istäm istä m m . perusopetuksen, lastensuojelun ja nuor isop sykiatrian yhteistyöfoorum eissa, perhehoid on kehittäm istä sekä läheis - ja kuritusväkivallan ehkäisyn koulutus- ja toim intam allin kehittäm istä.
H ankkeessa on tärkeää sosiaali- ja terveyd enhuollon välinen yhteistyö. H ankkeessa pohd itaan m m . tuen saannin parantam ista perusterveyd enhuollossa. Miten varhaista tukea lisätään, ettei asiakas turhaan ajaud u erikoissairaanhoitoon?
H ankkeesta on syntym ässä m yös väitöstutkim us ja opinnäytetöitä on valm istunut sekä
valm isteilla.
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Lisätietoja:
Projektipäällikkö Eila Pelli, eila.pelli@jkl.fi
Kehittäm isjohtaja Silja Ässäm äki

H anke-esittely ja aineistoa on saatavilla osoitteessa:
http:/ / w w w.koskeverkko.fi/ Public/ d efault.aspx?contentid =35866
http:/ / w w w.koskeverkko.fi/ Public/ d efault.aspx?contentid =20643

Aktiivinen ikääntyminen Itä- ja Keski-Suomessa (2010–2012)
Aktiivinen ikääntym inen Itä- ja Keski-Suomessa toteutti Sosiaali- – ja terveysm inisteriön
kansallista kehittäm isohjelm aa (KASTE) vu osina 2010–2012. H ankkeessa oli m ukana 64
kuntaa Itä- ja Keski-Suom en alueelta. H anketta koord inoi Joensuun kaupunki. Projekt ipäällikkönä toim i Tuulikki H assinen -Ali-Azzani. H ankkeessa tuettiin kuntia palvelujärjestelm än kehittäm isessä ikäihm isten palvelujen paran tam iseksi. H ankkeen keskeiset teem at
olivat: 1. hyvinvointia ja terveyttä ed istävä palvelurakenne sekä 2. laad ukkaat asuin ja
elinym päristöt.
H ankkeen kehitystavoitteet Keski-Suom essa liittyivät hyvinvointia ja terveyttä ed istävän
palvelurakenteen kehittäm iseen, kotihoid on, kotiutuksen ja ennakoivien palvelujen kehittäm iseen sekä perhehoid on ja palveluasum isen kehittäm iseen. Eri kunnissa keskityttiin eri
asioihin. H ankkeessa pyrittiin m yös parantam aan sosiaali- ja terveyd enhuollon välistä
tied onkulkua. Kotiutukseen liittyvän palvelun kehittäm inen nähtiin alueena, jossa yhteistyöllä oli tärkeä rooli. Kotiuttam isesta rakennettiin toim intam alli työntekijöid en käyttöön.
H anke jatkuu suoraan KASTE II -ohjelm assa Aktiivinen ikääntym inen Itä- ja KeskiSuom essa m ukaisesti. Teem ojen osalta hyöd ynnetään m ahd ollisim m an paljon Vanhu s Kaste ohjelm an ensim m äisessä vaiheessa tehtyä kehittäm istyötä. Uud et tavoitteet täsm e ntyvät syksyn aikana ohjelm assa m ukana olevien 18 Keski-Suom en kunnan kanssa.
Lisätietoja:
Keski-Suom en kehittäjä Tim o Itäpuisto, p. 050 311 6339, tim o.itapuisto@koske.fi
H anke-esittely: http:/ / w w w .jns.fi/ Resource.phx/ sivut/ sivut-vanhuskaste/ ind ex.htx
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Rautaisia ammattilaisia perusterveydenhuoltoon (RAMPE) 2010–2012
Rautaisia am m attilaisia perusterveyd enhuoltoon (RAMPE) – hanke on Sosiaali- – ja terveysm inisteriön kansallista kehittäm isohjelm aa (KASTE) toteuttava henkilöstön kehittäm ishanke. H ankkeessa ovat m ukana Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Kainuun m aakunta – kuntayhtym ä, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtym ä sekä Ylä-Savon SOTE- kuntayhtym ä. H anketta hallinnoi KeskiSuom en sairaanhoitopiiri.

Rautaisia am m attilaisia perusterveyd enhuoltoon (RAMPE) – hankkeen id ea ja tarve nousi
perusterveyd enhuollossa koetuista haasteista ja työvoim apulasta. H aluttiin lähteä kehi ttäm ään perusterveyd enhuollon am m attilaisten toim intatapoja, työssä oppim ista ja m oniam m atillista yhteistyötä sekä pitkälle erikoistunutta ja sektoroitunutta tautikohtaista
järjestelm ää

Hankkeen keskeisiä tavoitteita:
Perusterveyd enhuollon ja koulutusorganisaatioid en ed ustajien tiivis yhteistyö, jonka avu lla ed istetään työvoim an saatavuutta ja tasap uolista jak autum ista alueen terveyskeskuksissa sekä vahvistetaan henkilöstön osaam ista ja sitoutum ista työhönsä. H ankkeessa jatk etaan jo hyväksi tod ettujen toim intam allien kehittäm istä ja käytäntöön soveltam ista terv eyskeskusten arjessa. H ankkeessa pyritään väestön t erveyshyöd yn lisääm iseen ja asiakkaid en om ahoitovalm iuksien tukem iseen erityisesti pitkäaikaissairauksien hoid ossa.

Lisätietoja:
Keski-Suom en osahankkeen koord inaattori Päivi Koikkalainen
H ankejohtaja Minna Ruoranen
Lue lisää:
Miksi tarvittiin Ram pe-hanke? http:/ / w w w .ksshp.fi/ public/ d efau lt.aspx?nod eid =36767
Koikkalainen ym . (2011) Rautaista am m attitaitoa -terveyskeskustyö kestävän kehityksen
polulla. RAMPE - hankkeen alkuselvityksen tu loksia.
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Osallistuva johtaminen ja palveluiden kehittäminen Jyväskylän kaupungin Sosiaali - ja
terveyspalveluissa (OJOPA)-projekti (2012–2014)
OJOPA-projektin tarkoituksena on johtam isen kehittäm isen avulla vahvistaa ja ed istää
palveluid en kehittäm isen innovaatioprosesseja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.
Johtam isen kehittäm isen kohteina ovat erityisesti henkilöstön ja asiakkaid en osallisu utta
lisäävät johtam iskäytännöt organisaation m uutosprosessissa. Projektin tavoitteina on va nhojen rakenteid en ja toim intam allien kriittinen tarkastelu ja hyvien käytäntöjen hyöd y ntäm inen Jyväskylän Uud en Sukupolven Organisaation (USO) toimintam allien rakentam isessa ja kehittäm isessä, koko henkilöstön osaam isen hyöd yntäm inen ja kehittäm inen o rganisaation toim innan ja sen palveluid en su unnittelussa sekä arvioinnissa, asiakasnäk ökulm an voim istam inen sekä johtam iskäytäntöjen arviointi ja kehittäm inen. H ankkeessa
luod aan osallistavan johtam isen m alli.
Lisätietoja:
Projektipäällikkö Tytti Solankallio-Vahteri, p. 050-4388633, tytti.solankallio-vahteri@jkl.fi
H anke-esittely:
http:/ / w w w .tekes.fi/ ohjelm at/ sosiaalijaterveyspalvelut/ Projektit?id =10698285

OSKU

– Osallisuutta asiakkuuteen

kuntouttavassa työtoiminnassa (2011–2013)

Projektin tavoitteena on luod a uusia ku ntouttavan työtoim innan m enetelm iä ja kehittää
asiakkaid en työllistymiseen johtavaa kuntoutum ista ja osaam ista. Kullakin kunnalla on
projektissa om a painopistealueensa. Projekti suuntautuu H ankasalm en, Jyväskylän, Jä m sän, Muuram en ja Äänekosken kuntiin.
Projekti toim ii sosiaali- ja terveyd enhuollon rajapinnalla ja pyrkii asiakaslähtö iseen toim intatapaan. Kunnissa on om at su unnittelijansa ja heid än lisäksi tukiryhm ät, joista pyr itään saam aan pysyvä toim inta kuntiin. Asiakkaille järjestetään m m . terveystarkastukset ja
projektissa oleviin tukiryhm iin on kutsuttu m ukaan terveyd enhoitaja.
Projektissa pohd itaan m yös kuntouttavan käsitettä, se on paljon m uutakin kuin työhön
kuntouttam ista, esim erkiksi psykososiaalista työtä. Kuntoutuksessa on tärkeää ryhm äto im inta, josta saa vertaistukea. Sam oin ryhm issä hyöd ynnetään kokem usasiantuntijoita.
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Tavoitteena on saad a aikaan
1. kuntouttavan työtoim innan asiakaslähtöiset ja tehokkaat palvelurakenteet, erityisesti
niissä kunnissa, joissa ei ole työvoim an palvelukeskusta (H ankasalm i)
2. kuntouttavan työtoim innan lom akkeid en ja m enetelm ien työkalugaller ia toim innan järjestäjien tueksi (JAMK)
3. nuoren asiakkaan (alle 29-vuotias) osaam ista vahvistavan ohjauksen toim intam alli (Jyväskylä)
4. työikäisten kuntouttavan työtoim innan m alli (Äänekoski, H ankasalm i)
5. m otivaatiota ylläpitävät kuntouttavan työtoim innan m enetelm ät (Äänekoski)
6. asiakkaan osallisuutta vahvistavat toim intam allit ja työotteet (Jäm sä)
7. kuntouttava toim intam alli asiakkaille, joille ei ole soveltuvaa palvelua TE-toim istossa
(Muuram e)
Lisätietoja:
Projektipäällikkö H elena Koskim ies, helena.koskim ies@jam k.fi
H anke-esittely: http:/ / w w w .jam k.fi/ tutkim us/ projekteja/ osku/ projekti

Selvillä Saarikassa -hanke (2009–2011)
Selvillä Saarikassa -hanke on jo päättynyt, m utta nostan sen tässä esiin toim ivan m allin
luom isessa yhteisellä sosiaali- ja terveyd enhuollon rajapinnalla.
Perusturvaliikelaitos Saarikka on vuod esta 2009 alkaen tuottanut Kannonkosken, Karst ulan, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien sekä Saarijärven kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut. Saarikan yhteistoim inta-alueella käynnistettiin hanke päihd epalveluid en toim intam allin sekä päihd epoliittisen ohjelm an luom iseksi. Selvillä Saarikassa -hanke oli perusturvaliikelaitos Saarikan ja Jyväskylän am m attikorkeakoulun yhteisty össä SOVATEK:n päihd epalvelujen, Visio-säätiön ja Työeläm än kehittäm isohjelm an (Tykes) kanssa toteuttam a
hanke. H ankkeella haluttiin saad a hyvin yhteistyössä toim iva m alli päihd eongelm ien e hkäisyyn. Projektin toim intam alli rakentui ja perustui Elise Ram sta d in luom aan geneeri43

seen innovaatiom alliin. Päihd epalveluja tar jotaan eri tahoilla ja eri toim ijoilla on erilaiset
intressit suhteessa siihen, m inkä he näkevät asiakkaan kannalta parhaim m aksi päihd epa lveluid en tuottam istavaksi kullekin asiakkaalle. Avokunto utuksesta Saarijärven kaupungin
osalta vastaa Sateenkaarisäätiö, jolla on päivätoim intakeskus sekä tukiasuntoja. Jyväsk ylän Seud un Päihd epalvelusäätiön tuottaa Saarikan alueelle hoitopalveluja sekä asiantunt ijapalveluja. H enkilöstön osalta kehittäm isen tar vetta tod ettiin asennoitum isessa päihd eongelm iin, päihd eongelm an varhaisessa tu nnistam isessa, ennaltaehkäisevässä työssä, s itoutum isessa ja vastuu n ottam isesta hoid on järjestäm isessä.

Projektin tavoitteena oli, että organisaatioissa
- sitoud utaan ja kannetaan vastuuta päihd easioista osana perustehtävää
- vahvistetaan m oniasiantuntijaosaam ista päihd etyössä ja organisaatioid en yhteistyötä
- osataan asiakkaita kohd atessa tunnistaa päihd eongelm a ja uskalletaan ottaa asia puhee ksi,
- löyd etään ja luod aan riittävän yhteiset työtavat ja työkalut päihd etyöhön
- m ääritellään päihd ep alvelutuotteet ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen alueelta laitosho itoon asti
- m allinnetaan asiakaspalveluprosessi päihd easiakkaan "palveluverkostona"
H ankkeessa keskeisintä oli joh d on tiivis sitoutum inen hankkeen tavoitteisiin. H enkilöstön
sitoutum inen uu sien työm enetelm ien käyttöön vaatii johd on tukea ja m otivointia. Työnt ekijät sitoutettiin alusta asti m ukaan hankkeen toim intaan m m . kehittäm ällä yhd essä to im intam allia. Työntekijät keräsivät m m . tied on päihd epalveluja tarvitsevista asiakkaista.
Lisätietoja:
Asiantuntija Johanna H eikkilä, johanna.heikkila@jam k.fi
H anke-esittely: http:/ / w w w .jam k.fi/ projektit/ 1078
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Liite 4. Monitieteisiä tutkimus- ja kehittämistoimintoja
Lapset, nuoret ja kasvamisen ympäristöt (LaN Ka) -osaamiskeskittymä
Lapset, nuoret ja kasvam isen ym päristöt (LaN Ka) on Jyväskylän yliopiston yksi m onitieteisistä osaam iskeskittym istä, jonka toim innan perusrakenteena ja sam alla m yös keskeisenä toim intam uotona on virtuaalinen Lanka-tutkijafoorum i (v.2007).
LaN Ka -keskittym än toim innan tavoitteina on tehd ä tutkim usalueen osaam inen näkyväksi sekä luod a ed ellytyksiä tutkim uksen ja käytännön väliselle keskustelulle ja vuorovaik u tukselle. Osaam iskeskittym än ohjausryhm ässä on ed ustus Jyväskylän yliopiston eri tied ekunnista (hum anistinen, yhteiskuntatieteellinen, kasvatustieteid en ja liikunta - ja terveystieteid en sekä m onitieteisten yksiköid en (Agora Center, perhetutkim uskeskus).
LaN Ka -tutkijafoorum i on esim erkki toim ivasta yhteistyöstä, jolla yliopiston tutkim usto im intaa ja tutkim uksen laatua void aan d ynaam isesti ja innovatiivisesti kehittää. LaN Ka toim inta halutaan vakinaistaa ja esitys toim innan vakinaistam isesta on jätetty rehtorille
11.6.2012.
Lue lisää https:/ / w w w .jyu.fi/ ed u/ laitokset/ lanka/ lanka-tutkijafoorum i/ taustaa
Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka (1995-)
Psykoterapiatutkim uksen keskus kehittää palveluissa tehtävää työtä lasten, nuorten ja a ikuisten m ielenterveyden hoid ossa ja varh aisessa puu ttum isessa. Psykoterapian opetus -ja
tutkim usklinikka keskittyy perhe- ja verkostokeskeisten m enetelm ien kehittäm iseen sosiaali- ja terveyd enhuollon aloilla. Lisäksi opetus- ja tutkim usklinikka kouluttaa lasten ja
nuorten palvelujen henkilökuntaa paikalliseen tutkim ukseen perustuvilla m enetelm illä
m onitieteisiin ja toim ijaisiin työotteisiin terveyd enhuollossa, sosiaalityössä, koulussa ja
kolm annella sektorilla.
Vuod esta 2007 alkanu t tutkim uksen m onitieteisessä tohtoriohjelm assa ovat m ukana y hteiskuntatieteellisestä tied ekunnasta psykologian laitos (kliininen psykologia) ja yhteiskuntatieteid en ja filosofian laitos (filosofia ja sosiaalityö) sekä hum anistisesta tied ekunna s-
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ta m usiikkitieteen laitos (m usiikkiterapia). Lisäksi yhteistyötä tehd ään Kuopion yliopis ton
psykiatrian ja Joensuu n yliopiston psykologian oppiaineid en kanssa.
Lue lisää https:/ / w w w .jyu.fi/ ytk/ laitokset/ psykologia/ psykoterapiaklinikka
Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaali
Kansalaisyhteiskunnan tutkim usportaali toim ii tutkim usalueen tieteellisten tapahtum ien
sekä aineistojen ja grad u -aiheid en tietolähteenä. Portaali on tarkoitettu toim im aan yhd y ssiteenä teem a-alueen tieteellistä tutkim usta tekevien, siitä kiinnost uneid en ja sitä käyttävien välillä. Se on siten suunnattu tutkijoille, opiskelijoille, järjestöille, m ed ialle, sem inaarien
järjestäjille ym . toim ijoille.
Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma
Kansalaisyhteiskunnan asiantuntiju ud en m aister iohjelm a on yhteiskuntatieteellisesti painottunut m onitieteinen ohjelm a, joka antaa tieteelliset perustied ot kansalaisyhteiskunna sta, sen m oninaisista organisaatioista ja kansalaistoim innan käytännöistä. Maisteriohjelm a
on kaksiportaisen tutkintorakenteen m ukainen ja siitä valm istutaan yhteiskuntatieteid en,
liikuntatieteid en, kasvatustieteid en tai filosofian m aistereiksi.
Kansalaisyhteiskuntaan ja kansalaistoim intaan liittyvällä opetuksella ja tutkim uksella on
Jyväskylän yliopistossa pitkät perinteet. Maist eriohjelm alla ja Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteid en ja filosofian laitoksella on m yös laajaa opetus- ja tutkim usyhteistyötä.
Laitos kuuluu m uun m uassa kansainvälisiin kansalaisyhteiskunnan tutkim us - ja yhteistyöverkostoihin kuten eurooppalaiseen Civil Society and N ew Form s of Governance - the
Making of N ew European Citizenship (CIN EFOGO) verkostoon.
Tavoitteena m aisteriohjelm an rinnalle on perustaa kansalaisyhteiskunnan tutkim us - ja
kehittäm iskeskus, joka toteu tuessaan olisi arvokas yhteistyökumppani kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuud en opetuksessa.
Lue lisää http:/ / kans.jyu.fi/
Jyväskylän yliopiston Perhetutkimuskeskus (1990-)
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Perhetutkim uskeskus tuottaa m onitieteistä tutk im usta (esim . p sykologia, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka, kasvatustied e ja erityisped agogiikka) erilaisiin perheisiin liittyvistä
ilm iöistä. Tutkim u stoim innan lisäksi tehtävänä on ed istää alan tutkijakoulutusta, välittää
tieteellistä tutkim ustietoa käytäntöön ja osallistua perheistä käytävään keskusteluun. Perhetutkim uskeskus koord inoi valtakunnallista perhetutkim uksen tutkijakoulua.
Perhetutkim uskeskuksessa tutkitaan m onitieteisesti lapsiperheid en hyvinvointia, etenkin
m oninaisissa ja haastavissa perhesuhteissa elävien lasten lähisu hteita ja em otionaalista
turvallisuutta.
Keskeiset tutkim usprojektit ovat EU:n rahoittam a Family Platform (2009–2011) ja Suom en
Akatem ian rahoittam a Children’s emotional security in multiple family relations (2010–2013).
Lue lisää https:/ / w w w .jyu.fi/ ytk/ laitokset/ perhetutkim us/ tutkim us/ paletti

47

