
Sopimus pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan toiminnan
järjestämisestä Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien, Helsin-
gin yliopiston,  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän  ja
muiden alueellisten toimijoiden yhteistyönä

1. Sopijaosapuolet

Sopimuksen osapuolina ovat  Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kau-
pungit sekä Helsingin yliopisto ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä, jäljempänä HUS-kuntayhtymä.

2. Aikaisemmat yhteistoimintaa koskeneet sopimukset

Tämä sopimus pohjautuu 1.1.2010 voimaan tulleeseen ja toistaiseksi voimassa
olevaan  sopimukseen. Tällä sopimuksella korvataan aikaisempi sopimus.

3. Suhde Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukseen (ESO)

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca on osa asetuksen
1411/2001 mukaista Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskusta (ESO), johon
kuuluvat Soccan lisäksi Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamis-
keskus Verso sekä Sosiaalitaito Oy (Länsi- ja Keski-Uusimaa). ESO:a koskevan
31.5.2002 allekirjoitetun sopimuksen mukaan nämä toimivat itsenäisinä yksi-
köinä. Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Ver-
son/oikeushenkilönä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ja Sosiaalitai-
to Oy:n sekä HUS-kuntayhtymän tarkoituksena on tehdä sopimus Etelä-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toiminnasta ja sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön maksaman valtionavustuksen maksamisesta sekä asetuksen
1411/2011 mukaisista jakoperusteista.

4. Sopimuksen kohde

Sopimuksen kohteena on sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain
(1230/2001) ja sen pohjalta annetun asetuksen (1411/2001) mukaisen osaa-
miskeskustoiminnan ja sen hallinnon järjestäminen pääkaupunkiseudulla.
Sopimuksen kohteena on myös varhaiskasvatuksen kehittämisen ja tutkimuk-
sen resurssointi.

Lisäksi tässä sopimuksessa sovitaan pääkaupunkiseudun kuntien ja Helsingin
yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan osallistumisesta Soccan osaksi liitetyn
Heikki Waris -instituutin toimintaan ja rahoitukseen.



5. Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan tehtävät

Soccan tehtävänä on pääkaupunkiseudun kuntien hyvinvointipalveluja sekä
kuntalaisten osallisuutta ja hyvinvointia edistävä kehittäminen ja tutki-
mus.

Tehtävänä on osaamiskeskuslain mukaisesti turvata:

1. sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen kehittyminen ja välitty-
minen;

2. peruspalvelujen kehittyminen sekä erityisosaamista vaativien eri-
tyispalvelujen ja asiantuntijapalvelujen kehittyminen ja välittymi-
nen;

3. sosiaalialan perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön
työn monipuolinen yhteys;

4. sosiaalialan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan toteutumi-
nen

Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta vastaa sosiaalityön käytäntö-
tutkimuksesta sekä käytännön opetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä.
Suurkaupunkiympäristöön soveltuva sosiaalityön käytäntötutkimus, opetus ja
kehittäminen toteutetaan Heikki Waris–instituutissa. Instituutin toimintaan si-
sältyvät opinnäytetutkimusten ja muiden tutkimushankkeiden ohjaus ja toteu-
tus, käytännön opetusta ja käytäntötutkimusta palveleva Praksis-toiminta sekä
alan kansainvälinen tutkimus- ja opetusyhteistyö.

Praksis on yliopiston ja pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen toiminnan muoto
sosiaalialan asiakastyön käytäntöjä kehittävälle käytäntötutkimukselle ja –
opetukselle.

Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö VKK-Metro keskittyy pääkaupunkiseu-
dun yhteiseen varhaiskasvatuksen kehittämis- ja koulutusyhteistyöhön. Kehit-
tämisessä painotetaan pedagogista kehittämistä käytäntötutkimuksen keinoin.
Soccan toiminnassa on varsinaisten sopijaosapuolten lisäksi mukana alueen
ammattikorkeakoulut Metropolia, Laurea ja Diakonia-ammattikorkeakoulu,
toisen asteen oppilaitoksia ja järjestöjä.

6. Neuvottelukunta

Soccan neuvottelukunnan nimittää osaamiskeskuksen hallinnosta vastaava
HUS:n toimitusjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan taustayhteisöjen ehdo-
tusten pohjalta. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
siten, että puheenjohtaja on vuorollaan kustakin kaupungista.  Neuvottelu-
kunta pyrkii päätöksenteossa noudattamaan yhteisen sopimisen periaattei-
ta , mutta jos tämä ei onnistu,  päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä ja
äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Neuvottelukunnan
asioiden valmistelusta ja esittelystä vastaa osaamiskeskuksen johtaja   pait-
si sosiaalityön käytäntötutkimusta ja opetusta koskevissa asioissa, joiden
valmistelusta ja esittelystä vastaa sosiaalityön käytäntötutkimuksen pro-
fessori.



Neuvottelukunnan tehtävät:

hyväksyy pitkän aikavälin strategian sekä vahvistaa tutkimus- ja kehittä-
mishankkeet sisältävän vuosittaisen toimintasuunnitelman
hyväksyy omalta osaltaan HUS:n ohjeistuksen mukaan laaditun talous- ja
toimintasuunnitelman ja valvoo sen toteutusta
nimeää tarvittavat asiantuntijaryhmät sekä muut ryhmät taustayhteisöjen
esitysten pohjalta
ohjaa ja kehittää Soccan toimintaa toiminta-ajatuksen sekä alueellisten ja
valtakunnallisten linjausten pohjalta
seuraa tämän sopimuksen toteutumista ja valmistelee tarvittaessa uuden
sopimuksen
antaa kuntayhtymän valtuustolle lausunnon uusien kuntien liittymisestä
osaamiskeskustoimintaan
tekee esityksen osaamiskeskuksen hallinnosta vastaavalle HUS:lle osaamis-
keskusjohtajan valinnasta
nimeää tarvittaessa neuvottelukunnan pysyvät asiantuntijat

Neuvottelukunnan jäseniksi nimetään yksi henkilö kustakin sopimuskunnasta,
kunnan varhaiskasvatuksen edustaja (kuntien varhaiskasvatuksen edustajat
vuorottelevat) sekä yksi henkilö HUS:sta ja yksi Helsingin yliopistosta ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet.

7.  Johtaja

Johtajan tehtävänä on vastata Soccan toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöhal-
linnosta HUS:n toimitusjohtajan hyväksymän toimintaohjeen mukaisesti.

8. Toiminnan organisointi

Sosiaalialan osaamiskeskus Socca koostuu valtionavustuksella ja kuntien mää-
rärahoilla palkatusta pysyvästä henkilöstöstä ja hankerahoituksella palkatuista
määräaikaisista työntekijöistä sekä yhdessä Helsingin yliopiston kanssa rahoi-
tetuista käytäntötutkimuksen professorista ja kahdesta yliopistonlehtorista,
joiden tehtävä on Heikki Waris- instituutin toiminta.

Socca on verkosto-organisaatio, jonka toimintaan osallistuvat työntekijät voi-
vat olla hallinnollisesti jonkun muun kuin HUS-organisaation työntekijöitä.

9. Soccan hallinnollinen toimintaympäristö

Socca on hallinnollisesti osa HUS-kuntayhtymää.  Sopijapuolet määrittelevät
Soccan hallinnollisen toimintaympäristön uudelleen sitten kun sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen järjestämistä koskeva laki tulee voimaan ja mahdollisesti mää-
rittää sosiaalialan osaamiskeskuksen hallinnollisen aseman uudelleen.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä palkkaa osaamiskeskuksen johtajan ja toimin-
taan osoitettujen varojen puitteissa muun tarvittavan henkilökunnan.



Nykyinen Helsingin kaupungin toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhtees-
sa oleva Soccan henkilöstö siirtyy HUS-kuntayhtymän palvelukseen työsopi-
muslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain liikkeenluovutusta koske-
vien säännösten mukaisesti. Henkilöstösiirroista laaditaan erillinen siirtosopi-
mus.

10.  Suhde perusterveydenhuollon yksikköön

Socca ja perusterveydenhuollon yksikkö toimivat yhteistyössä osallistumalla
toistensa lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen ja valmistellen ja toteuttaen
yhteisiä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja tutkimushankkeita.

11.  Toimintaohje

HUS:n toimitusjohtaja hyväksyy neuvottelukunnan tekemän esityksen pohjalta
Soccan toimintaohjeen, jossa vahvistetaan tarkemmat määräykset osaamiskes-
kustoiminnan organisoinnista, johtamisesta ja päätöksenteosta.

12. Rahoitus ja muut resurssit

Soccan toiminta rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön myöntämällä pysy-
vällä, alueen väestömäärään ja pinta-alaan perustuvalla valtionavustuksella.
Valtionavustus maksetaan hallinnosta vastaavalle taholle kerran kuukaudessa.

Lisäksi toimintaa rahoitetaan kuntien avustuksilla, erilaisilla hankerahoituksil-
la sekä myymällä palveluita.

Valtionavustuksella ja kuntien rahoituksella katetaan vuonna 2014 alla luetel-
tujen virkojen ja työsuhteisten tehtävien henkilöstökustannukset. Mikäli valti-
onavustus myöhempinä vuosina supistuu, päättää näiden tehtävien rahoituk-
sesta Soccan neuvottelukunta. Soccan kaikki toimintakulut- sisältäen
tietohallinnosta ja tiloista aiheutuvat kustannukset – katetaan Soccan
valtionavustuksella ja mahdollinen alijäämä toiminnasta vastaavien kuntien
rahoituksella.  HUS:n perussopimuksen mukaan HUS:n ja muiden jäsenkuntien
maksuosuuteen kohdistettua rahoitusta voidaan käyttää ainoastaan erikoissai-
raanhoidon kustannusten kattamiseen.

- johtaja
- kaksi erityissuunnittelijaa
- erikoistutkija
- sosiaalityöntekijä (vakiintunut nimeke johtava tutkijasosiaalityöntekijä)
- tiedottaja
- toimistonhoitaja
- projektisihteeri

Helsingin kaupunki osallistuu pääkaupunkiseudun yhteiseen Praksis-
toimintaan rahoittamalla sosiaalityöntekijän. Lisäksi Helsingin kaupunki ra-
hoittaa Praksis-toimintaa toimistonhoitajan henkilöstökustannuksia vastaaval-
la summalla. Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit rahoittavat Helsingin



yliopiston valtiotieteelliselle tiedekunnalle sosiaalityön käytäntötutkimuksen
professuurin (50 %) ja yliopistonlehtorin (100 %).

Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta rahoittaa toisen puolikkaan
käytäntötutkimuksen professuurista (50 %) ja yhden sosiaalityön yliopiston-
lehtorin (100 %).

Varhaiskasvatuksen kehittämiseen Socca kohdistaa valtionavustuksella palka-
tun erityissuunnittelijan työpanoksen. Tämän lisäksi kunnat rahoittavat toi-
mintaa pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen johtajien hyväksymän toimin-
tasuunnitelman pohjalta.

Kunnat korvaavat Soccan toiminnasta HUS:lle aiheutuvat toimintakulut, joita ei
saada katettua valtionavustuksella tai hankerahoituksella HUS:n käytössä ole-
vien laskentaperiaatteiden mukaan.

Muut mukana olevat yhteistyökumppanit voivat kohdentaa toimintaan omia
työntekijäresursseja kunkin erillisen hankkeen edellyttämällä erikseen sovit-
tavalla tavalla.

13.  Laskutus

 Talousarviovalmistelussa sovitun toimintasuunnitelman perusteella HUS toi-
mittaa Helsingin kaupungille ennakkolaskun Soccan toimintaan sovitusta Prak-
sis-toiminnan henkilöstökustannuksista kunkin vuoden tammikuussa (kts.
kohta 12). Varhaiskasvatukseen kuntien osoittama määräraha ennakkolaskute-
taan tammikuussa alla olevien kaupunkien neuvottelemien jakoperusteiden
mukaisesti.

Toteutuneiden toimintatuottojen ja –kulujen perusteella laaditaan tasauslasku
HUS:n tilinpäätösvalmistelun yhteydessä.  Tasauslaskut jaetaan osallistuville
kunnille kaupunkien neuvottelemien jakoperusteiden mukaisesti (Helsinki 49
%, Espoo 27 %, Vantaa 23 % ja Kauniainen 1 %). Kunnat rahoittavat Soccan
toimintaa neuvottelukunnan hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti.

14 . Sopimukseen liittyminen

Mikäli muu kuin sopijapuolena oleva kunta, kuntayhtymä tai muu yhteisö halu-
aa liittyä jo käynnistettyyn toimintaan uutena sopijapuolena, liittymisestä ja
sen ehdoista päättää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
valtuusto tämän sopimuksen  6 §:ssä todetun  neuvottelukunnan esityksestä
tämän sopimuksen muita osapuolia kuultuaan.

15. Sopimuksen muuttaminen tai irtisanominen

Sopimusta voidaan muuttaa kirjallisesti kaikkien sopijaosapuolten allekirjoi-
tuksin.



Kukin sopijaosapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään irtisanomista seu-
raavan kalenterivuoden lopussa.

Jonkun sopijapuolen irtisanoutuessa jäljelle jäävät sopimusosapuolet käynnis-
tävät neuvottelut sopimuksen soveltamisesta ja siihen tarvittavista muutoksis-
ta.

16. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Kaikki tämän sopimuksen tulkintaan tai soveltamiseen liittyvät mahdolliset rii-
taisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse, mutta mikäli
tämä ei ole mahdollista ne ratkaistaan hallintoriita-asiana Helsingin hallinto-
oikeudessa.

17. Sopimuksen voimaantulo

Sopimus tulee voimaan 1.1.2014 lukien ehdolla, että HUS-kuntayhtymä ja Ete-
lä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (ESO) osapuolet Päijät-Hämeen ja
Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso, jota oikeushenkilönä edus-
taa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, ja Sosiaalitaito Oy allekirjoittavat
31.1.2014 mennessä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 3 §:n
mukaisen sopimuksen, joka on edellytyksenä lain mukaisen valtionavustuksen
saamiseksi.

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

18. Sopimuskappaleet

Tätä sopimusta on laadittu kuusi samasanaista kappaletta, yksi kullekin sopija-
osapuolelle.

Espoon kaupunki Helsingin kaupunki

Kauniaisten kaupunki Vantaan kaupunki

Helsingin yliopisto

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä


