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1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS   
 
Sosiaalialan kehittämisessä vuosi 2018 muistetaan hallituksen kärkihankkeista, joiden työ oli 
käynnissä koko maassa. Varsinais-Suomessa kärkihankkeista eniten esillä olivat Lapsi- ja 
perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) sekä Ikäihmisten, omais- ja perhehoidon 
kehittämisohjelma I&O. Vasso oli aktiivisesti mukana Varsinais-Suomen Lupa auttaa! (LAPE) -
hankkeessa, jonka asiantuntijat saivat Vasson työntekijöiltä kehittämistukea. LAPE-yhteistyötä 
on kuvattu toimintakertomuksessa.  

Vaikka kärkihankkeissa luotiin uutta, samalla oltiin huolissaan sote-uudistuksen etemisestä. 
Epäselväksi jäi, miten hanketuotoksia hyödynnetään hankkeiden päättyessä vuoden 2018 
lopussa. Vuoden aikana tuli selväksi, että järjestämislain voimaantulo myöhästyy ja koko 
uudistuksen voimaantulo on vaakalaudalla. Onneksi alueiden LAPE-muutosagentit saivat 
rahoituksen vuodelle 2019, mikä mahdollistaa lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistyön 
siltaamisen.  

Valtakunnallisessa Kansa-Koulu II-hankkeessa Vasso hoiti oman osansa valtakunnallisesta 
sosiaalihuollon tiedonhallinnan kirjaamisvalmennuksesta, maakunnallisen kirjaamisverkoston 
ylläpitämisessä sekä oppilaitosten tukemisesta sosiaalihuollon tiedonhallinnan 
oppimateriaalien laatimisessa.   

Vaikka sote-uudistus oli hankalassa tilanteessa, STM katsoi sosiaalialan osaamiskeskusten 
osalta tulevaisuuteen. STM nimitti kaudeksi 2018-2021 valtakunnallisen sosiaalialan 
osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan tehtäviksi asetettiin erityisesti 
tulevaisuuden kehittämisrakenteiden selvittämisen sekä osaamiskeskusten kehittämistyön 
jatkuvuuden varmistaminen osana uusia rakenteita. Selvityshenkilö Anu Muuri nimettiin STM:n 
toimeksiannosta valmistelemaan tätä prosessia. Neuvottelukunta pyysikin selvityksiä 
maakuntien sote-valmisteluista ja TKI-rakenteiden visioista. 

Vasso on ollut vahvasti mukana muiden osaamiskeskusten kanssa aikuissosiaalityön 
kehittämisessä. Valtakunnallinen PRO SOS -hanke on ollut käynnissä jo syksystä 2016 ja 
hankkeelle saatiin jatkoa heinäkuulle 2019. Hankkeen tavoitteena on aikuissosiaalityön 
uudistaminen sekä sen aseman selkiinnyttäminen ja vankistaminen tulevissa isommissa 
rakenteissa. Vuoden 2018 lopulla STM nimesi selvitysryhmän, jonka tehtäväksi annettiin 
pohtia sosiaalityön tulevaisuutta. Vassoa myös kuultiin asiasta ja PRO SOS -hankkeesta 
annettiin selvityksen tueksi uusia kehittämistuotoksia. Toivottavasti sosiaalityön kehittämiselle 
saataisiin maahan valtakunnallinen tulevaisuusohjelma, sillä tarvetta kehittämistyölle on 
laajalti sosiaalialalla. Sosiaalipalvelujen kehittäminen kaipaisi palveluja integroivaa ja 
kokoavaa otetta sekä näyttöön perustuvia käytäntöjä että tutkimukseen perustuvaa 
kehittämistyötä.  

Vasso kiittää yhteistyökumppaneita vuodesta 2018 ja jatkamme työtä sosiaalialan puolesta! 

 
Turussa 7.3.2019 
 
Vasso-tiimin puolesta 
 
 
 

 
Tapio Häyhtiö 
Vasson toimitusjohtaja  
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2. VASSON TOIMINNAN PERUSPILARIT 
 
2.1. Strategiatyö 

Vasso toteuttaa alueellaan sosiaalialan osaamiskeskuksille lain mukaan kuuluvia 
perustehtäviä1, joita ovat: 

• sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen ja asiantuntijapalvelujen kehittyminen ja 
välittyminen 

• perus- ja erityispalvelujen kehittyminen ja välittyminen 
• sosiaalialan perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen sekä käytännön työn monipuolinen 

yhteys 
• sosiaalialan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan toteutuminen. 

 
Sosiaali- ja terveysministeriössä toimii valtioneuvoston neljäksi vuodeksi kerrallaan asettama 
sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta2, jonka tehtävänä on sopia 
osaamiskeskustoiminnan valtakunnallisista linjauksista. Neuvottelukunta on asetettu vuosille 
2018–2021. Vasson alueen jäsen on Iiro Pöyhönen Naantalin kaupungista ja varajäsen Meeri 
Rusi Turun ammattikorkeakoulusta. Neuvottelukunnan toimintasuunnitelmassa painotetaan 
sosiaalisen esillä pitämistä erilaisissa yhteyksissä, sosiaalialan kehittämisrakenteen 
vahvistamista ja lainvalmisteluun osallistumista. 
 
Vasson hallituksen ja henkilöstön strategiatyössä on määritelty sosiaalialan 
osaamiskeskustoiminnan painopisteitä. Toiminnan keskiössä ovat alueellinen tiedontuotanto 
väestön hyvinvoinnista ja sosiaalipalveluista, työelämän yhteydet sosiaalialan koulutukseen ja 
tutkimukseen sekä asiakaslähtöisten toimintatapojen kehittäminen sosiaalihuollon 
kehittämisessä. Yhteistyötä terveydenhuollon kehittämiseen halutaan myös vahvistaa.  
 
Vasson toiminta on perustunut lakisääteisten perustehtävien toteuttamiselle sekä valituilla 
strategisilla  painopistealueilla toimimiselle.  
 
Vastuuhenkilöt: koko henkilöstö 
 
 
2.2. Verkostot ja yhteistyö 

Kehittämistyön keskeinen toimintatapa on yhteistyön ja kehittämiskeskusteluiden edistäminen 
verkostoimalla sosiaalialan ja lähialojen eri toimijoita keskenään sekä osallistuminen 
alueelliseen ja valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisyhteistyöhön.  

2.2.1. Alueellinen yhteistyö 

Toimintatapana on ollut alueelliseen kehittämistoimintaan osallistuminen ja sosiaalialan 
näkökulman tuominen monialaiseen hyvinvoinnin edistämisen ohjelma- ja kehittämistyöhön. 
Varsinais-Suomen kuntien yhteistyötä on vahvistettu sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kehittämisessä sekä kuntien ja koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kesken. Tavoitteena on 
ollut niin ikään alueellisten näkökulmien esille tuominen erilaisissa valtakunnallisissa, 
kannanottoa edellyttävissä uudistuksissa sekä valtakunnallisista kehittämistoimista 
tiedottaminen alueella.  
 
Sote-uudistuksen kehittämisrakenteen suunnittelu on edellyttänyt laajaa yhteistyötä alueen eri 
toimijoiden kanssa. Kehittämisrakennetta on suunniteltu alueellisessa verkostossa, jossa 

                                                
1 http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2001/20011230  
2 http://www.stm.fi/stm/neuvottelukunnat/osaamiskeskukset  



 

5 

Vasso on toiminut aktiivisesti usean vuoden ajan. Vassolla on säännölliset yhteistyösuhteet 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin 
kehittämisorganisaatioihin. Lisäksi Länsi-Suomen alueen muihin sosiaalialan 
osaamiskeskuksiin (Pikassos, SonetBotnia ja FSKC) yhteistyösuhteet ovat vakinaiset. 
Alueellisen sote-kehittämisrakenteen suunnittelemisessa on tehty yhteistyötä myös kuntien ja 
korkeakoulujen kanssa. Konkreettinen kehittämisrakenteen suunnittelu on tehty Varsinais-
Suomen sote-valmistelun tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen työryhmässä sekä 
Satasoten monitieteinen sote-alan kehittämisyksikkö -työryhmässä.  
 
Vasson toimitusjohtaja on osallistunut Varsinais-Suomen sote-valmistelun tutkimuksen, 
koulutuksen ja kehittämisen työryhmä -työhön. Työryhmän tavoitteena oli tehdä esitys 
toimivista kehittämis- ja yhteistyörakenteista  maakunnan, koulutuslaitosten ja yhteistyöalueen 
kanssa. Työryhmä laati myös suunnitelman henkilöstön sote-uudistuksen edellyttämästä 
täydennyskoulutuksesta. Työryhmän tehtävänä oli myös arvioida yhdessä maakunnan 
oppilaitosten kanssa, millaisia vaikutuksia sote-uudistuksella on jatkossa opetuksen ja 
koulutuksen sisältöihin. Työryhmän raportit valmistuivat kesäkuussa 2018. 
 
Toimitusjohtaja on osallistunut Satakunnan Satasoten valmisteluun kehittämisyksikkö-
työryhmässä. Valmisteluryhmä aloitti toimintansa kesäkuussa 2016. Valmisteluryhmän 
tehtävä on ollut suunnitella ja tehdä ehdotus tulevasta maakunnan kehittämisyksiköstä, sekä 
muusta tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen organisoinnista ja resursoinnista sekä laatia 
ehdotus sote-palvelutuottajan tutkimus- ja kehittämistoiminnan organisoinnista. Työryhmässä 
on lisäksi valmisteltu yhteistyöalueen TKI-rakenteita kolmen maakunnan edustajien kanssa. 

Vasson suunnittelija on toiminut Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen 
valmisteluorganisaatioon kuuluvassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmässä 
sihteerinä. Työryhmä on valmistellut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulevia rakenteita 
sekä koonnut maakunnalle alueellista hyvinvointikertomusta ja –suunnitelmaa.  Lisäksi 
työryhmä on toiminut Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon 
poikkihallinnollisesti (VESOTE) –hankkeen ohjausryhmänä. VESOTE on yksi Edistetään 
terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta –kärkihankkeista. Lisäksi 
suunnittelija on ollut jäsenenä muutosorganisaation aikuissosiaalityön maahanmuuton 
alatyöryhmässä.  
 
Vasso oli mukana Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) maakunnallisen 
ohjausryhmässä ja työvaliokunnassa, joissa toimitusjohtaja oli Vasson edustajana. 
Ohjausryhmä toimii myös järjestämissuunnitelman lasten, nuorten ja perheiden 
palvelujen työryhmänä. LAPE oli Juha Sipilän hallituksen kärkihanke, jossa tehtiin muutosta 
kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia vahvistavaa toimintakulttuuria 
lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin sekä heidän omien voimavarojensa vahvistamiseksi. 
Vasson lastensuojelun juridinen asiantuntija toimi puolestaan hankkeen osaamis- ja 
tukikeskuksen suunnittelun johtoryhmässä. Vasson sosiaaliasiamies oli puolestaan 
asiantuntijana mukana hankkeen perheoikeudellisen yksikön työryhmässä. Hanketta 
hallinnoi maakunnassa Raisio. 
 
Vasson sosiaaliasiamies on toiminut kutsuttuna asiantuntijana seudullisissa 
vammaispalvelujen työryhmissä. Toisessa verkostossa mukana olevat 
kunnat/kuntayhtymät ovat Kaarina, Sauvo, Paimio, Lieto, Raisio ja Akseli ja Naantali. Näiden 
kuntien tarkoituksena on saada aikaan keskustelua, mutta myös konkreettisia toimenpiteitä 
yhtenäisten käytänteiden löytämiseksi vammaispalvelujen kehittämisen ja laadun 
turvaamiseksi sekä toimia työnohjauksellisella tasolla työntekijöille. Vastaava toinen 
vammaispalveluiden työryhmä on ITKU–verkosto, jossa mukana ovat Kaarina, Lieto, Paimio ja 
Sauvo. ITKU-verkostossa tavoitteena on yhtenäistää itäisten kuntien vammaispalvelujen 
toimintakäytäntöjä, tukea päätöksentekoa ja työntekijöiden työhyvinvointia. 
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Vasso on osallistunut kutsuttaessa Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysjohtajien 
kokoukseen, jota Varsinais-Suomen sote-uudistuksen muutosjohtaja koordinoi. Vasso on 
osallistunut sosiaali- ja terveysjohtajien yhteistyöryhmään, kun kokouksessa on käsitelty 
kuntien keskinäistä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoimintaa.  
 
Vasson Pro Sos –hankkeen aluekoordinaattori on työskennellyt sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelman aikuissosiaalityön työryhmässä. Tämän valtakunnallisen 
aikuissosiaalityön kehittämishankkeen tuloksia on näin pystytty sisällyttämään osaksi sote-
valmistelua. Erityisesti työryhmässä on pyritty valmistelemaan ”Perhekeskus” -toimintamallin 
mukainen toimintatapa myös työikäiselle väestölle. Lisäksi paljon palveluita tarvitsevia on 
pyritty suunnittelussa integroimaan palvelujen piiriin sekä kehittämään sosiaalisen 
kuntoutuksen toimintamalleja. 
   
Kuntien, yliopistojen ja korkeakoulujen yhteistyön edistäminen on ollut yksi Vasson 
keskeisistä toiminnan painopisteistä, jolla on pyritty vahvistamaan kehittämistyön 
tutkimusperusteisuutta sekä koulutuksen ja käytännön työn yhteyksiä (ks. kpl 3.2.). 
Verkostoissa ja työryhmissä on koottu yhteen tutkimuksen, koulutuksen, käytännön työn ja 
kehittämisen asiantuntijoita ja muita toimijoita. Tämä työ on konkretisoitunut erityisesti Vasson 
kehittämishankkeissa sekä sote-valmistelussa, joissa korkeakoulujen kanssa on tehty 
sisällöllistä yhteistyötä. Lisäksi Vasso on järjestänyt muun muassa alueellisia 
kehittämisfoorumeja ajankohtaisilla sisältöteemoilla.  
 
Vastuuhenkilöt: Tapio Häyhtiö, Ville Santalahti, Hanna Lohijoki, Anna Nyrhinen, Eeva 
Valjakka, Kati Lammi ja Markku Hallikainen  
  

2.2.2. Valtakunnallinen yhteistyö 

 
Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat tehneet keskenään yhteistyötä valtakunnallisesti 
tärkeissä asioissa. Johtajat ovat kokoontuneet kuukausittain käsittelemään yhteisiä asioita. 
Johtajat ovat valmistelleet yhteisiä kannanottoja valtakunnallisesti merkittäviin 
kehittämislinjauksiin ja lakiesityksiin. Osaamiskeskuksilla on ollut edustajansa useissa 
valtakunnallisissa työryhmissä. Sosiaali- ja terveysministeriön, Opetus- ja kulttuuriministeriön, 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Sosiaalityön yliopistoverkoston (Sosnet), Kuntaliiton sekä 
muiden valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa on säännöllisesti järjestetty 
yhteistyötapaamisia. 
 
Vasso on ollut osatoteuttajana sosiaalialan osaamiskeskusten yhteisessä Kansa-koulu II -
hankkeessa, joka jatkaa Kansa-koulu-hankkeessa (2015–2017) aloitettua sosiaalihuollon 
asiakasasiakirjalain toimeenpanoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on myöntänyt hankkeelle 
valtionavustusta ajalle 1.1.2018 – 31.12.2019 (budjetti 1,2 milj. eur). Hanke on keskittynyt 
määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönoton tukemiseen sote-organisaatioissa ja tukee Kansa-
hankkeen (Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja määrämuotoisen 
kirjaamisen toimeenpanohanke vuosille 2016-2020) tavoitetta mahdollistaa asiakastiedon 
saatavuus siellä, missä asiakastieto on tarpeen asiakkaan palvelun suunnittelemiseksi ja 
järjestämiseksi. 
 
Osaamiskeskusten yhteistyönä on käynnistynyt syksyllä 2016 valtakunnallinen ESR-hanke 
”PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa” (budjetti 2,4 milj. eur), jossa on 
ollut mukana 110 kuntaa eri puolilta Suomea, Kuntaliitto, järjestöjä sekä korkeakouluja. Hanke 
oli alun perin suunniteltu toteutettavaksi 31.12.2018 saakka. Vasso on ollut hankkeessa 
osatoteuttaja ja koordinoinut hanketta Varsinais-Suomen alueella. Hankkeen tavoitteena on 
ollut sosiaalityön uudistaminen sekä sen aseman selkiinnyttäminen ja vankistaminen sote-
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uudistuksessa. Hanke on saanut jatkopäätöksen marraskuussa 2018 ja sitä jatketaan 
31.7.2019 asti. 
  
Sipilän hallituksen kärkihankkeista Vasso on osallistunut erityisesti Lapsi- ja perhepalvelujen 
muutosohjelmaan (LAPE) myös valtakunnallisesti. Vasson lastensuojelun juridinen 
asiantuntija on osallistunut LAPE-muutosohjelman mukaisiin THL:n työpajoihin, joita on 
järjestetty joka toinen kuukausi. Lisäksi THL:n edustajien ja muiden osaamiskeskusten kanssa 
on osallistuttu LAPE-ohjelman oppimisverkostotoiminnan valmistelukokouksiin.  
 
Osaamiskeskusten muissa valtakunnallisissa verkostoissa – lastensuojelu, yleiskehittäminen, 
sosiaalihuollon tiedonhallinta, sosiaaliasiamiestoiminta – osaamiskeskusten työntekijät ovat 
käsitelleet ja suunnitelleet yhteisiä toimintoja, vaihtaneet tietoa ja saaneet vertaistukea.  
 
Vuosittain järjestettävillä sosiaalialan osaamiskeskuspäivillä osaamiskeskusten henkilöstö on 
kokoontunut yhteen verkostoitumaan, kouluttautumaan ja keskustelemaan ajankohtaisista 
teemoista. Sosiaalialan osaamiskeskuspäivät on järjestetty Enontekiöllä Kilpisjärvellä 21.-
23.8.2018. Lisäksi Vasso on järjestänyt 31.1.-1.2.2018 vuosittaiset valtakunnalliset 
aikuissosiaalityönpäivät Turun Logomossa. Päiville osallistui n. 400 sosiaalialan ammattilaista. 
Vasson järjestämien päivien teemana oli ”uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa”. 
 
Vastuuhenkilöt: koko henkilöstö 

 

3. VASSON TOIMINNAN PAINOPISTEET 
 
3.1. Alueellinen tiedontuotanto ja sen kehittäminen 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä palveluiden ja osaamisen kehittäminen 
muuttuvassa toimintaympäristössä edellyttävät monipuolista ja alueellisiin olosuhteisiin 
kiinnittyvää tiedontuotantoa sekä tiedon hyödyntämisen kehittämistä. Valtakunnallisesti 
koottavaa tietoa tulee tarkastella alueellisista lähtökohdista ja kartoittaa sellaiset alueelliset 
tiedontarpeet, joihin ei valtakunnallisista lähteistä ole saatavilla riittävän tarkkaa tai 
tarkoituksenmukaista tietoa. Alueellisen tiedontuotannon keskeisiä verkostotoimijoita 
sosiaalialan osaamiskeskuksen lisäksi ovat olleet alueen korkeakoulut, tutkimusyksiköt, 
kunnat, järjestöt, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiiri ja hanketoimijat. 
 
Vasson suunnittelija on toiminut sähköisen hyvinvointikertomuksen pääkäyttäjänä (SHVK/ 
www.hyvinvointikertomus.fi). Vasson toiminnan tavoitteena on ollut kehittää alueellista 
sosiaalitiedon tuotantoa ja hyödyntämistä osana sähköistä hyvinvointikertomusta ja siihen 
linkitettyjä tietokantoja (mm. Sotkanet). 
 
Tiedolla johtamista on kehitetty osittain Vasson perustoimintana ja osittain kuntarahoituksella 
vuodesta 2012. Kunnilla on ollut mahdollisuus ostaa asiantuntijatukea hyvinvointikertomusten 
tai muiden hyvinvointiasiakirjojen päivitykseen, seurantaan ja laadintaan. Vuoden 2018 aikana 
Vasso on tukenut Akseli-kuntien, Pöytyän, Naantalin, Loimaan ja Sauvon laajan 
hyvinvointikertomuksen laadintaa.  
 
Vasson suunnittelija on osallistunut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen –
alatyöryhmään työryhmän sihteerinä. Alatyöryhmä on laatinut hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet osaksi Varsinais-Suomen sosiaali- ja 
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terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa. Alatyöryhmä on ollut myös osana Varsinais-
Suomen sote-valmistelua suunnittelemassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita. 
 
Vastuuhenkilö: suunnittelijat Hanna Lohijoki, Ville Santalahti 
Rahoitus: Vasso, kunnat 
3.2. Sosiaalialan koulutuksen ja työelämän yhteyksien vahvistaminen 

3.2.1. Kuntien ja tutkimus- ja oppilaitosten yhteistyön vahvistaminen 

 
Sosiaalialan koulutuksen kehittämiseen on osallistuttu alueellisten ja valtakunnallisten 
työryhmien toiminnassa. Toimitusjohtaja Tapio Häyhtiö on ollut mukana 
osaamiskeskusjohtajien sekä Sosiaalialan yliopistoverkoston (SOSNET) 
yhteistyökokouksissa. Lisäksi toimitusjohtaja on ollut jäsenenä Turun ammattikorkeakoulun 
sote-neuvottelukunnassa. Tutkimus- ja oppilaitosyhteistyötä on suunniteltu myös Varsinais-
Suomen ja Satakunnan Sote-valmistelun TKK-rakenteita valmistelevissa työryhmissä. 
 
Turun ammattikorkeakoulun työntekijöitä on lisäksi osallistunut PRO SOS –hankkeen 
hanketyöhön, jossa he ovat mm. osallistuneet palvelutarpeen arvioinnin kehittämiseen, 
toimintakykymittareiden hyödyntämisen tukemiseen sekä opiskelijatöiden koordinoimiseen 
osaksi hanketyötä.      
 
Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Tapio Häyhtiö 
 

3.2.2. Käytännön opetus, harjoittelu- ja opinnäyteyhteistyö 

 
Turun yliopiston sosiaalitieteiden ja ammattikorkeakoulun hyvinvointialan opiskelijoiden 
työharjoittelujaksot Vassossa sisältävät verkosto- ja työryhmätyöskentelyyn osallistumista 
sekä selvitysten, muistioiden ja yhteenvetojen laatimista. Lisäksi opiskelijoille on annettu 
erikseen sovittu päätehtävä, josta laaditaan raportti. Vasso ja kehittämishankkeet ovat 
tarjonneet opiskelijoille aiheita ja materiaaleja opinnäytetöihin. Opiskelijatöinä tehtäviä 
selvityksiä ja tutkimuksia on suunniteltu ja niitä on tuettu yhteistyössä oppilaitosten kanssa.  
 
Vuonna 2018 Turun yliopiston sosiaalitieteiden korkeakouluharjoittelija on työskennellyt 
erityisesti PRO SOS –hanketta tukevissa hanketehtävissä. Harjoittelija on laatinut hanketyötä 
tukevia selvityksiä ja raportteja sekä avustanut Vasson hanketyöntekijöitä verkosto- ja 
kehittämispalavereissa. 
 
Lehtori Juha Knuuttilan (TurkuAMK) vetämän TUKIALUS-opiskelijaryhmän kanssa Vasso on 
organisoinut valtakunnalliset aikuissosiaalityönpäivät Turussa 31.1.-2.1.2018.  
 
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoita on osallistunut PRO SOS –hankkeeseen, jossa 
heidän tehtävänään on ollut mm. hankkeen koulutusseminaarien, tapahtumien ja 
toimintaryhmien organisoiminen. Lisäksi PRO SOS -hankkeessa niin ammattikorkeakoulun 
kuin Turun yliopiston sosiaalityön opiskelijat ovat tehneet useita opinnäytetöitä (ks. luku 4.)   
 
Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Tapio Häyhtiö; toteutuksessa koko henkilöstö 
Rahoitus: Vasso, oppilaitokset, kehittämishankerahoitukset 

 

3.2.3. Täydennyskoulutusyhteistyö 
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Vasso on suunnitellut v. 2018 lopussa täydennyskoulutuksen tarvekyselyn, jonka tuloksia 
esitellään niin alueen täydennyskoulutuksen järjestäjille kuin sosiaalijohtajille. Lisäksi 
Vasson asiantuntijat ovat kouluttaneet sopimusten mukaan kuntien työntekijöitä.  
 
Vasson verkkosivujen koulutus- ja tapahtumakalenterissa on julkaistu alueellisia ja 
valtakunnallisia koulutus- ja tapahtumatietoja. 
 
Vastuuhenkilö: kyselyt, toimitusjohtaja Tapio Häyhtiö; toteutuksessa koko henkilöstö 
Rahoitus: Vasso; kunnat; Vasson ulkopuolisen koulutuksen suunnittelussa 
koulutusorganisaatiot 

 

3.3. Avoimet foorumit kehittämiselle 

Vasson verkostotyön painopistettä on muutettu kehittämistyöryhmistä avoimempiin 
kehittämisfoorumeihin. Ajankohtaisten teemojen puitteissa on järjestetty 
aamupäivätilaisuuksia, joihin on pyydetty alustajia sovituista teemoista keskustelun pohjaksi. 
Avoimien kohtaamis- ja kehittämisfoorumien teemat ovat olleet sosiaalihuollon substansseihin, 
erityisosaamiseen ja tehtäviin liittyviä, esimerkiksi vammaistyö, aikuissosiaalityö, ikäihmisten 
palvelut, päihde- ja mielenterveystyö, monikulttuurisuustyö, lastensuojelu, varhaiskasvatus, 
johtaminen tai jokin yleisempi ajankohtainen teema.  
 
Tilaisuuksissa on syntynyt kehittämis- ja yhteistyöaloitteita, yhteisten kehittämistarpeiden 
koontia ja keskustelua. Vuoden 2018 aikana on järjestetty ”Yhdessä kohti sosiaalihuollon 
Kanta-palveluita: Kansa-koulu-II-hankkeen kick off -tilaisuus” yhteistyössä THL:n, SoLakka- ja 
Turkka -hankkeiden kanssa. Koulutusorganisaatioille on järjestetty myös oma sosiaalihuollon 
tiedonhallinnan seminaari liittyen Kansa-Koulu-II -hankkeen sisältöihin.  

Lisäksi on järjestetty ”KELA ja sosiaalityö? Iltapäiväseminaari PRO SOS-hankkeen KELA – 
kuntayhteistyömallista. Vuoden lopussa on järjestetty Vasson PRO SOS:n osahankkeen 
tuotosten julkistamisseminaari ”Varsinais-suomalaisen aikuissosiaalityön näkymät muuttuvissa 
rakenteissa”.  

Varsinais-Suomen LAPE-hankkeen ja THL:n kanssa on järjestetty vuoden aikana kaksi 
yhteiskehittämispäivää, joiden teemat ovat olleet lasten kaltoinkohtelu ja lastensuojelun 
innovatiivinen johtaminen.  

Lisäksi on järjestetty Kansa-koulu –hankkeessa sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain 
toimeenpanoon liittyviä koulutustilaisuuksia sekä Pro Sos –hankkeen avoimia seminaareja.  

Vastuuhenkilöt: koko henkilöstö 
Rahoitus: Vasso 
 

3.4. Asiantuntijatyö ja -palvelut 

3.4.1. Sosiaaliasiamies 

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab on tuottanut Sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 24 §:n mukaisia sosiaaliasiamiespalveluita 
1.6.2011 alkaen. Tavoitteena on ollut kehittää toimintakäytäntöjä, joilla edistetään asiakkaiden 
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oikeuksien toteutumista tasapuolisesti, tarjota puolueetonta sovitteluapua asiakkaan ja 
henkilökunnan välillä sekä tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa asiakkaiden asemasta. 
 
Sosiaaliasiamies on palvellut sopimuksen tehneiden kuntien asukkaita ja työntekijöitä kaikissa 
sosiaalihuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa. Vuonna 2018 Vasson 
sopimuskunnat/kaupungit ovat olleet Kaarina, Laitila, Lieto, Kustavi, Taivassalo, Sauvo, 
Somero, Koski TL, Vehmaa, Raisio, Rusko ja Uusikaupunki (1.5.2018 lähtien). Yhteenlaskettu 
väestöpohja vuoden 2018 alusta on ollut noin 130 000 asukasta.  
 
Sosiaaliasiamies on tarjonnut kunnille sosiaaliasiamiespalveluja asiakaslaissa säädetyn 
mukaisesti ja kehittänyt sosiaaliasiamiespalveluita Varsinais-Suomessa. Lisäksi 
sosiaaliasiamies on toiminut muutoinkin asiakaslaissa sosiaaliasiamiehelle säädettyjen 
tehtävien mukaisesti eli asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. 
Ongelmallisissa tai tulkinnallisissa tilanteissa sosiaaliasiamiehen toimintaan on kuulunut 
kuntakäynnit ja henkilökohtaiset asiakastapaamiset. Asiakasasioissa sosiaaliasiamies on ollut 
mukana pyydettäessä kunnassa palavereissa/neuvotteluissa yhdessä asiakkaan ja työntekijän 
kanssa. Asiakkaat ovat voineet sopia myös henkilökohtaisesta tapaamisesta 
sosiaaliasiamiehen kanssa Oy Vasso Ab:n toimitiloissa. Vasson sosiaaliasiamies on toiminut 
myös yhteistyössä muiden sosiaalialan osaamiskeskusten, kuntien sosiaaliasiamiesten, eri 
viranomaisten ja järjestöjen kanssa toiminnan kehittämiseksi. Sosiaaliasiamiehen 
kuntakäynneillä on lisäksi erikseen tavattu henkilökuntaa ja/tai sovittu yhteistyökäytännöistä.  
Sosiaaliasiamies on ollut asiantuntijana mukana seudullisessa vammaispalvelujen ohjaus- ja 
työryhmässä. Lisäksi asiamies on ollut mukana Varsinais-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden 
Lupa-auttaa-hankkeen perheoikeudellisen yksikön työryhmässä. 
 
Sosiaaliasiamies on täyttänyt asiakasyhteydenotoista sosiaaliasiamies-
asiatapahtumalomakkeen yhteydenottotilastointia varten. Vuoden 2018 aikana 
sosiaaliasiamies on tilastoinut noin 200 kappaletta tehtäväalueen yhteydenottoa kaikista 
sopimuskunnista.  
 
Sosiaaliasiamiehen vuosittaiset kunta/kaupunkikohtaiset selvitykset ovat luettavissa Oy Vasso 
Ab:n nettisivuilta kohdasta sosiaaliasiamies. Vuoden 2018 selvitykset ovat luettavissa Vasson 
sivuilta kevään 2018 aikana.  
 
Vastuuhenkilö: sosiaali- ja potilasasiamies Kati Lammi  
Rahoitus: toimintaan osallistuvat kunnat 
 

3.4.3. Lastensuojelun juridinen asiantuntija 

Lastensuojelun juridisen asiantuntijatyön tavoitteena on ollut vahvistaa Varsinais-Suomen 
kuntien lastensuojelusta vastaavien viranhaltijoiden oikeudellista osaamista sekä kehittää 
toimivia ja asiakaslähtöisiä lastensuojelutyön rakenteita kunnissa. Pyrkimyksenä on ollut myös 
kehittää kunnan eri hallintokuntien välistä yhteistyötä 

 
Kunnat ovat voineet tehdä sopimuksen Vasson kanssa juridisen asiantuntijan palveluista. 
Asiantuntijan tehtäviin on kuulunut kunnan lastensuojelusta vastaavien johtavien 
viranhaltioiden ja sosiaalityöntekijöiden ammatillinen ohjaus, neuvonta ja avustaminen sekä 
koulutus.  
 
Vuonna 2018 asiantuntija on osallistunut valtakunnallisen LAPE-muutosohjelman mukaisiin 
THL:n työpajoihin, joita on järjestetty joka toinen kuukausi.  Lisäksi asiantuntija on vuonna 
2018 ollut jäsenenä Lupa auttaa! –hankkeen osaamis- ja tukikeskuksen kehittämisen 
johtoryhmässä.  
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Vastuuhenkilö: lastensuojelun juridinen asiantuntija Eeva Valjakka ja Anna Nyrhinen 
Rahoitus: Kunnat 
 

3.4.4. Potilasasiamies 

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab on hoitanut potilasasiamiehen 
tehtäviä Härkätien yhteistoiminta-alueella 1.1.2014 alkaen. Potilasasiamies on puolueeton 
henkilö, joka toimii asiakkaan edun turvaajana. Potilasasiamiehen tehtävä on neuvoa antava. 
Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin tai siihen, onko potilaan 
hoidossa tapahtunut vahinko. Potilasasiamiehellä ei ole päätäntävaltaa. Potilasasiamies voi 
toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa. 

Potilasasiamies on neuvonut ja avustanut potilaita potilaslain soveltamiseen, muistutuksen ja 
kantelun tekoon liittyvissä asioissa, potilasvahinkoon liittyvissä asioissa sekä tiedottanut 
potilaan oikeuksista. Asiamies on toiminut potilaan oikeuksien edistämiseksi ja 
toteuttamiseksi. 
 
Potilasasiamies on antanut puhelinneuvontaa, tavannut ajanvarauksella asiakkaita 
henkilökohtaisesti sekä tarvittaessa tehnyt kotikäyntejä yhdessä terveydenhuollon edustajan 
kanssa että toiminut sovittelijana terveydenhuollon asiakaspalavereissa. 
 
Vastuuhenkilö: sosiaali- ja potilasasiamies Kati Lammi  
Rahoitus: Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut 
  

4. VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA 
 
Viestinnän kehittämisellä on vastattu muuttuvan ympäristön haasteisiin. Vasson viestinnän 
tärkeimmät osa-alueet ovat olleet sisäinen viestintä, sidosryhmäviestintä ja mediaviestintä. 
 
Vasson sisäisen viestinnän käytäntöjä ovat olleet kolmen viikon välein pidettävät 
tiimipalaverit, sähköinen kalenteri, sähköpostiviestintä ja muut työyhteisökeskustelut. 
 
Sidosryhmäviestinnän välineitä ovat olleet sähköposti, Vasson kotisivut, Vasso-tiedote, 
Vasson esite, Vasson julkaisusarja sekä erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat. Vasson kotisivut – 
www.vasso.fi – ovat välittäneet tietoa Vasson toiminnasta ja ovat olleet myös 
yhteistyökumppanien tiedotuskanavana koulutus- ja tapahtumakalenterin kautta. Etäviestintää 
varten on ollut käytössä Lync-ohjelma henkilökunnan tietokoneissa. 
 
Vasso -tiedotetta on jaettu pääasiassa sähköisesti laajalle toimijajoukolle. Tiedotteessa 
kerrotaan ajankohtaisimmat asiat kahteen sivuun tiivistettynä. Tiedote on ilmestynyt vuoden 
aikana kaksi kertaa. Sähköposti- ja osoitetiedostoja on täydennetty ja päivitetty säännöllisesti. 
Useat yhteistyötahot ovat hyödyntäneet Vasson osoitelistoja tiedottaessaan tapahtumista ja 
koulutuksista. Lisäksi Vassolla on ollut Facebook-profiili.  
 
Vasso on välittänyt sosiaalialaa koskevaa tietoa yhtäältä alueelliselta tasolta valtakunnallisille 
toimijoille ja toisaalta valtakunnalliselta tasolta alueellisille toimijoille sekä alueen eri 
toimijoiden kesken. Sosiaalialan osaamiskeskusverkostossa valtakunnallisesti välittyvä tieto 
on merkittävää sosiaalialan kehittymiselle. Lisäksi Vasso on välittänyt muiden 
yhteistyöorganisaatioiden tapahtuma- ja koulutustietoja. 
 
Vasson julkaisusarjassa on julkaistu Vasson omia ja yhteistyössä toteutettuja selvityksiä, 
raportteja ja tutkimuksia painotuotteina ja/tai Vasson kotisivujen sähköisinä julkaisuina. 
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Vuonna 2018 Vasson PRO SOS -hankkeessa tuotettiin seuraavat julkaisut:  
Mannio Maija & Paalu Sanna: Ulos virastoista ihmisten pariin – jalkautumisen käsite 
aikuissosiaalityössä, opinnnäytetyö Turun AMK 2018  

Sandt Kosti: Katto pään päällä – asiakkaiden ajatuksia Raision tuetusta asumisesta, 
opinnäytetyö Turun AMK 2018  
Sahonen Sanna: Jalkautuvan aikuissosiaalityön hyvät käytännöt ja kokemukset – toimivan 
työmallin kuvaus sekä jalkautumiseen liittyvät haasteet, opinnäytetyö Turun AMK 2018  
Saarnio Hannu: Asiakasraati, osallisuus ja tieto – Raision aikuissosiaalityön asiakasraadissa 
avustamista, opinnäytetyö Turun AMK 2018 

Mattila Linnea: Asiakasvanhempien kokemukset sosiaalityöntekijöiden 
vuorovaikutusosaamisesta, pro gradu Turun yliopisto sosiaalityö 2018  
Nyroos Ida: Aikuissosiaalityön sisältö muuttuvassa toimintaympäristössä, pro gradu Turun 
yliopisto sosiaalityö 2018  
Käsityksiä sosiaalityöstä, Turun AMK projektityö 2017 – haastattelut ja raportti kansalaisten 
käsityksistä sosiaalityöstä, kohderyhmänä sekä randomisti valikoituneita kansalaisia että 
sosiaalihuollon asiakkuudesta kokemusta omaavia henkilöitä 

Sarelainen Irina: Maahanmuuttajanaisten käsityksiä sosiaalityöstä, Vasso, sosiaalityön 
harjoitustyö 2018, edellinen toistettuna maahanmuuttajanaisten parissa 

Vierikko Terhi & Vuoria Eeva: Moniammatillisen arvioinnin kehittäminen Kaarinan perhe- ja 
sosiaalipalveluissa, opinnäytetyö YAMK, Turun AMK kuntoutuksen ylempi koulutus 2018  
Niskanen Johanna: Aikuissosiaalityön tehtävä ja moniammatillisessa yhteistyössä tehtävä 
palvelutarpeen arviointi. pro gradu Turun yliopisto sosiaalityö 2018    
Rakkolainen Essi & Tuomi Maria: Voimaannuttava elokuva – sosiaalisen kuntoutuksen 
ryhmätoiminta nuorten aikuisten parissa, opinnäytetyö Turun AMK 2018  
Vähätiitto Alli: Kirjallisuuskatsaus sosiaalisesta kuntoutuksesta yksilötyönä, opinnäytetyö 
Turun AMK 2018 kesken, ei vielä Theseuksessa XI/2018 

Tuominen Meri: Yksilöllinen sosiaalinen kuntoutus – Kaarinan aikuissosiaalityön asiakkaiden 
osallistaminen palvelun kehittämiseen teemahaastattelun avulla, opinnäytetyö Turun AMK 
2018 

Järjestöjen näkemyksiä sosiaalisesta kuntoutuksesta Varsinais-Suomen alueella, Turun AMK 
projektityö 2018  

5. RESURSSIT, HENKILÖSTÖ JA TOIMITILAT 
 
Vasson perusrahoitus on muodostunut sosiaali- ja terveysministeriön lakisääteisestä 
valtionavustuksesta, joka maakunnan väestömäärään ja pinta-alaan perustuen on ollut 210 
805 € vuonna 2018. Vasson varallisuutena on ollut osakepääoma 41 000 €. Perusrahoitus on 
mahdollistanut kahden kokoaikaisen työntekijän palkkaamisen ja toimintamenot, minkä lisäksi 
v. 2018 Vassossa on työskennellyt harjoittelija yhteensä seitsemän kuukauden ajan. 
Valtakunnallisesti taloudellisten resurssien vahvistamiseen on pyritty vaikuttamaan 
yhteistyössä osaamiskeskusjohtajien ja sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan 
neuvottelukunnan kanssa. Vuonna 2018 osaamiskeskusten valtakunnallinen resurssi on ollut 
3 miljoonaa euroa. 
  
Vuoden 2018 tuloslaskelma näyttää 21351,24 euroa voittoa. Voittovaroja aikaisemmilta 
vuosilta on 67072,96 euroa. Tilikauden voitto siirretään yhtiön voitto –tilille. Tilikaudelta ei jaeta 
osinkoa. 
 
Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelu, lastensuojelun juridinen asiantuntija sekä osin myös 
alueellisen hyvinvointitiedon toiminta ovat olleey kuntien rahoittamaa toimintaa. 
Sosiaaliasiamiespalvelusta kunnat ovat maksaneet 0,42 €/as/v. ja lastensuojelun juridisesta 
asiantuntijasta 1,30 €/as/v. Alueellisen hyvinvointitiedon toiminta on ollut osittain tuntipalkkioon 
perustuvaa asiantuntijapalvelua.  
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Vasson kokoaikaisia työntekijöitä ovat olleet toimitusjohtaja, suunnittelija, sosiaali- ja 
potilasasiamies ja lastensuojelun juridinen asiantuntija. Kansa-koulu –hankkeen 
aluekoordinaattorit (50%) Saija Siivonen ja Nea Kosonen ovat työskennelleet Vassossa 
määräaikaisina hanketyöntekijöinä. Markku Hallikainen on työskennellyt määräaikaisena Pro 
Sos –hankkeen projektikoordinaattorina (100 %). Vasson suunnittelijat Hanna Lohijoki ja Ville 
Santalahti ovat työskennelleet 50 % työpanoksella suunnittelijana Pro Sos –hankkeessa.  
 
Vasson henkilöstö 1.1.2018-31.12.2018: 
Markku Hallikainen, VTM, projektikoordinaattori 
Tapio Häyhtiö, YTT, toimitusjohtaja  
Hanna Lohijoki, VTM, suunnittelija (1.1.-31.3.2018) 
Ville Santalahti, VTM, suunnittelija (26.3.2018 alkaen)   
Kati Lammi, OTM, sosiaali- ja potilasasiamies 
Saija Siivonen, VTK, aluekoordinaattori (työsuhde päättyi 19.8.2018) 
Nea Kosonen, MSc, aluekoordinaattori (20.8.2018 alkaen) 
Eeva Valjakka, OTT, lastensuojelun juridinen asiantuntija (menehtyi 4.8.2018) 
Anna Nyrhinen, OTM, lastensuojelun juridinen asiantuntija (tuntisopimus 1.2.2018 alkaen, 100 
% työsuhde 19.9.2018 alkaen).     
 
Harjoittelija: 
Irina Sarelainen, VTK, 16.4.-17.8.2019, 3.9.-31.12.2019 
 
Vasson toimitilat ovat olleet Turussa osoitteessa Läntinen Pitkäkatu 21-23 E, 20100 Turku.  
Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@vasso.fi.  
 
Työterveyshuollon palveluntuottaja on ollut Suomen Terveystalo Oy, joka on kilpailutettu 
vuodenvaihteessa 2012-2013. Työterveyshuoltoon kuuluva työpaikkaselvitys on tehty 
23.5.2016. Vasson henkilöstöetuna ovat liikunta- ja kulttuurisetelit. 
 
Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua tarpeellisena pidettyyn koulutukseen. Myös 
työnohjausta on ollut tarpeen mukaan mahdollista saada. Sosiaaliasiamies on osallistunut 
sosiaalialan osaamiskeskusten sosiaaliasiamiesten yhteiseen työnohjaukseen. 
 
Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Tapio Häyhtiö 
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6. HANKKEET 
 
6.1. Käynnistyneet hankkeet 

PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa (1.8.2016-31.7.2019) 
Hankkeeen hallinnoija: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy. Pohjanmaan maakuntien 
sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA   

Valtakunnallisessa Pro Sos -hankkeessa kohderyhmänä ovat olleet sosiaalihuollon erityistä 
tukea tarvitsevat asiakkaat, jotka usein tarvitsevat myös merkittävää tukea ja ohjausta 
taloudellisissa asioissa. Päätoteuttajana on toiminut ja hanketta hallinnoinut Seinäjoen 
Ammattikorkeakoulu Oy. Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet 
BOTNIA, joka on hallinnollisesti organisoitunut Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n 
yhteyteen, on johtanut sosiaalialan osaamiskeskusten verkoston yhteistyössä suunnittelemaa 
PRO SOS -hanketta. Hankkeen osatoteuttajina on ollut kuusi muuta sosiaalialan 
osaamiskeskusta sekä Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. 

Hankkeen tavoitteena on ollut varmistaa vahva asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö 
sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti. Tämä on edellyttänyt tietoa asiakkaiden tarpeista sekä 
uusia keinoja vastata niihin vahvan monitoimijaisen yhteistyön avulla. Muina osatavoitteina on 
ollut luoda uusia ja vaikuttavia toimintamalleja ja -käytäntöjä sosiaalityöhön osana sote-
uudistusta sekä perustoimeentulotuen Kela-siirron toimeenpanoa, edistää sosiaalityön 
orientaatiomuutosta suorite- ja järjestelmäkeskeisestä kohti asiakkaan vahvaa osallisuutta ja 
yhteistä työskentelyä sekä vahvistaa erilaisten toiminnallisten lähestymistapojen ja 
ryhmätoimintojen tavoitteellista hyödyntämistä sosiaalityössä. Näin on pyritty myös 
edistämään eri ihmisryhmien välistä tasa-arvoa: asiakkaiden välistä ja luomalla vaikuttavia 
palveluita, myös asiakkaiden ja ei-asiakkaiden välistä tasa-arvoa. Hankkeessa on luotu hyvät 
toimintamallit jatkuvalle asiakaspalautteen arvioinnille. 

Vasson osahankkeen tavoitteita ovat olleet: 

1. sosiaalityön menetelmällinen kehittäminen perustoimeentulotuen käsittelyn siirryttyä 
Kelaan, 

2. sosiaalihuoltolain mukaisen asiakasprosessin kehittäminen sekä 

3. sosiaalityön asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen. 

Hankkeeseen ovat osallistuneet seuraavat kunnat/alueet: Perusturvakuntayhtymä Akseli 
(Masku, Mynämäki ja Nousiainen), Kaarina, Laitila, Lieto, Loimaa, Naantali, Parainen, Raisio-
Rusko, Salo, Turku ja Uusikaupunki.   

Vasson hankekuntien ammattilaisten, TuAMKin opettajien ja opiskelijoiden sekä 
kehittämisasiakkaiden työpajatyöskentelyn tulokset on koottu alkuperäisen aikataulun 
mukaisesti vuoden 2018 lopulla. PRO SOS -hankkeen kärkiteemojen mukainen 
juurruttamistyö kunnissa tehdään intensiivisellä otteella vuoden 2019 alkupuoliskolla. 
Hankkeen päätyttyä käynnistetään Vasso -vetoisesti  pari kertaa vuodessa toistuvina 
aikuissosiaalityön säännölliset maakunnalliset tapahtumat.	
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Kansa-koulu II: Määrämuotoisen kirjaamisen tuki sosiaalialalla -hanke (1.1.2018–
31.12.2019) 
 
Hankkeen hallinnoija: Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Socom) 
Hanke on keskittynyt määrämuotoisen kirjaamiseen käyttöönoton tukemiseen sote-
organisaatioissa ja tukenut Kansa-hankkeen (Sosiaalihuollon valtakunnallisten 
tietojärjestelmäpalvelujen ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohanke vuosille 2016-
2020) tavoitetta mahdollistaa asiakastiedon saatavuus siellä, missä asiakastieto on tarpeen 
asiakkaan palvelun suunnittelemiseksi ja järjestämiseksi. Hanke on järjestänyt 
kirjaamisvalmennusta sote-esimiehille, koulutusorganisaatioiden edustajille, sote-
organisaatioiden asiakirjahallinnosta vastaaville toimijoille sekä yksityisille palveluntuottajille. 
 
Hankkeen tavoitteena on ollut, että: 

1. Sote-organisaatioissa koko maassa on määrämuotoiseen kirjaamiseen ja 
asiakasasiakirjalain toimeenpanoon perehdytettyjä sosiaalialalla toimivia ammattilaisia, 
jotka ovat sitoutuneita valmentamaan oman organisaationsa tai alueensa sosiaalialan 
ammattilaisille määrämuotoista kirjaamista valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla. 

2. Sote-esimiesten, koulutusorganisaatioiden edustajien, yksityisten palveluntuottajien 
edustajien sekä kunnan asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden ja 
sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjien osaaminen sosiaalihuollon 
asiakasasiakirjalain toimeenpanosta ja määrä-muotoisesta kirjaamisesta on lisääntynyt 
siinä määrin, että heillä on edellytykset ymmärtää ja toimeenpanna lakimuutosten 
vaatimat ja Kanta-palveluiden käyttöönottoon liittyvät tarvittavat muutokset omissa 
organisaatioissaan sekä sosiaalialan keski- ja korkea-asteen koulutuksen 
opetussuunnitelmissa 

3. Kirjaamisvalmentajien alueellisten verkostojen toiminta vakiintuu osaksi uusia sote-
alueita ja toiminta on tavoitteellista siten, että on mahdollista kehittää määrämuotoista 
kirjaamista valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla ja vahvistaa kirjaamisvalmentajien 
kautta sosiaalihuollon tiedonhallinnan osaamista sote-organisaatioissa. 

4. Sote-palveluja järjestävissä ja tuottavissa organisaatioissa on kartoitettu 
asiakirjahallinnon nykytilaa ajantasaisella nykytilan kartoituksen työkalulla. 

 
Hankkeessa on työskennellyt hankejohtaja, hankesihteeri, viestinnän tekninen asiantuntija 
sekä osaamiskeskusten alueelliset asiantuntijat. 

 
Varsinais-Suomen ”Lupa auttaa” -hanke (1.1.2017–31.12.2018) 
Vasso on osallistunut Varsinais-Suomen ”Lupa auttaa” –hankkeeseen vuosina 2017-2018. 
Vasso on valmistellut ja toteuttanut hankkeessa yhteiskehittämispäiviä. Lisäksi Vasso on 
osallistunut osaamis- ja tukikeskuksen valmistelua tukevaan hankeosioon. Vasso on toiminut 
LAPE-hankkeessa myös maakunnallisessa projektiryhmässä sekä THL:n koordinoimassa 
kehittämisen rakenteita valmistelevassa oske-verkostossa.  

 
 
6.2. Hankevalmistelut 

PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa (1.1.2019-31.7.2019) 
Hankkeeen hallinnoija: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy. Pohjanmaan maakuntien 
sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA   

Osaamiskeskusten yhteistyönä käynnistyi syksyllä 2016 valtakunnallinen ESR-hanke ”PRO 
SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa” (budjetti 2,4 milj. eur), jossa on 
mukana 95 kuntaa eri puolilta Suomea, Kuntaliitto, järjestöjä sekä korkeakouluja. Hanke oli 
suunniteltu toteutettavaksi 31.12.2018 mennessä, mutta jatkohakemus hankkeelle laadittiin 
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kesällä 2018. Jatkoa hankkeelle myönnettiin marraskuussa 2018 ja hanke jatkuu 31.7.2019 
saakka. Vasso on hankkeessa osatoteuttaja ja koordinoi hanketta Varsinais-Suomen 
alueella. Hankkeen tavoitteena on aikuissosiaalityön uudistaminen sekä sen aseman 
selkiinnyttäminen ja vankistaminen tulevissa isommissa rakenteissa.	
 
SOSIAALISEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN JA SEN RAKENTEET MAAKUNTA-  JA 
SOTE -UUDISTUKSESSA (SOWELLUS) 2019-2020 
 
Vasso on suunnitellut yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa hankehakemuksen 
Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan hankehakuun (Teas). Tutkimushankkeen 
tavoitteena on 
- selvittää sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja rakenteellista sosiaalityötä pohjustavan 
tiedontuotannon nykytila ja kehittämistarpeet 
- kartoittaa miten olemassa olevat toimintamallit ja rakenteet tukevat sohvin tukemista ja 
edistämistä osana kuntien elinvoiman kehittämistä ja maku toimintaa 
- antaa konkreettiset toimintasuositukset siitä miten eri väestöryhmien sosiaalista hyvinvointia 
voidaan kunnissa ja makuissa systemaattisesti seurata ja edistää 
    
Hankkeen päätoteuttaja on Työterveyslaitos. Vasson lisäksi hankkeessa on edustettuna 
Kuntaliitto, Helsingin yliopisto ja Turun kaupunki/Varsinais-Suomen muutosorganisaatio. 
Hankkeen budjetti on 200 000 €, josta Vasson osuus v. 2019-2020 on 40 000 €. Hankkeen 
tutkimusaineistoa kootaan valtakunnallisesti haastatteluin ja kyselyin, kohorttiaineistoista sekä 
tapaustutkimuksesta/ Case Varsinais-Suomi. Hanke sai positiivisen rahoituspäätöksen 
joulukuussa 2018.    
 
Vasson tehtävänä on hankkeessa tutkia rakenteellista sosiaalityötä sosiaalisen hyvinvoinnin 
edistämisessä ja syrjäytymisen vähentämisessä. Hankkeen osana on tarkoitus testata 
sosiaalisen raportoinnin sähköisen version toimintaa osana maakunnallista Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen työtä. Vassolle asetettuja tutkimuskysymyksiä ovat: 
- Miten sosiaalihuoltolaki (SHL) ja erityisesti rakenteellinen sosiaalityö voidaan toimeenpanna 
uudessa maakunta- ja sote – mallissa sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi? 
- Miten SHL 7 § on toimeenpantu kunnissa ja miten näin saatua tietoa ja tehtyjä 
suunnitelmia/suosituksia on päätöksenteossa ja palvelujen ja sosiaalityön kehittämisessä 
huomioitu?  
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LIITTEET 
 

Liite 1.  Arvot ja osaaminen Vassossa 

 
 

 

 
Vasson keskeisiä arvoja ovat 
 

• suhteessa yhteiskuntaan: oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus  
• suhteessa yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin: kumppanuus, avoimuus, 

luotettavuus ja tasapuolisuus 
• suhteessa omaan työhön: erinomainen kehittämistyön osaaminen, ammattitaidon 

jatkuva kehittäminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen 
 
 
 
 
 
Vasson henkilöstön osaamisen tärkeät osa-alueet ovat 
 

• sosiaalisen näkökulman ymmärtäminen hyvinvoinnin kokonaisuudessa ja 
yhteiskunnan toiminnassa 

• Varsinais-Suomen alueen tuntemus 
• sosiaalialan ja sitä lähellä olevien muiden alojen keskeisten toimijoiden tuntemus 

alueellisesti ja valtakunnallisesti  
• erinomaiset yhteistyötaidot ja verkosto-osaaminen 
• tutkimuksellinen kehittämistoiminta- ja arviointiosaaminen  
• hankeosaaminen, mikä tarkoittaa yhteistyön koordinointia, verkostotyötä, 

rahoituskriteerien tuntemusta sekä hankevalmistelussa ja hankkeiden toteutuksen eri 
vaiheissa tarvittavia tietoja ja taitoja  

• prosessiosaaminen, mikä tarkoittaa prosessiajattelua, prosessien dokumentointia, 
toimintolaskentaa sekä teknologiaa ja virtuaalisia toimintoja koskevia tietoja ja taitoja 

• tiedonhankinta-, tiedonprosessointi- ja dokumentointiosaaminen 
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Liite 2.  Oy Vasso Ab:n hallitus 

 
Vasson hallitus nimetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vasson yhtiökokous nimitti hallituksen 
huhtikuussa 2018. 
 
 
Vasson hallitus vuonna 2018:  
 

 
 
JÄSEN 
 

 
VARAJÄSEN 

 
TAUSTAYHTEISÖ 

Sirpa Kuronen pj Antti Perälä Turun kaupunki 
 

Meeri Rusi Anne Isotalo Turun ammattikorkeakoulu 
 

Jarkko Rasinkangas vpj. Anne-Mari Jaakola UTU Holding Oy 
 

Mikael Nygård  Otto Ilmonen Åbo Akademi 
 

Ritva Niemi Niina Stade Ruissalosäätiö 
 

Eeva-Sirkku Pöyhönen, 
Paimio 

Anna Arola-Järvi, Kaarina Turun seutukunnan itäiset kunnat 
 

Iiro Pöyhönen, Naantali edustaja eronnut, Raisio Turun seutukunnan läntiset kunnat 
 

Sari Rantanen, 
Uusikaupunki 

Marika Polso, Laitila Vakka-Suomen seutukunta 
 

Jaakko Kaunisto, Loimaa Anneli Lehtimäki, Pöytyä Loimaan seutukunta 
 

Eeva Purhonen, Salo Taru Nordlund, Somero Salon seutukunta 
 

Paula Sundqvist, 
Parainen 

Maria Wallin, Kemiönsaari Turunmaan seutukunta 
 

Miia Hänninen, Varsinais-
Suomen 
lastensuojelujärjestöt ry. 

Janina Andersson, 
MLL, Varsinais-Suomen piiri 

Järjestöt 
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Liite 3.  Oy Vasso Ab:n osakkaat     

                                                                                                          yht. 410 osaketta 

OSAKKEEN OMISTAJA OSAKEMÄÄRÄ 
 

PERUSTAJAOSAKKAAT  
Turun kaupunki 60 
Kaarinan kaupunki 15 
Liedon kunta 15 
Naantalin kaupunki 25 
Paimion kaupunki 15 
Raision kaupunki 15 
Salon kaupunki 25 
Uudenkaupungin kaupunki 15 
UTU Holding Oy 30 
Åbo Akademi 30 
Ruissalo säätiö 20 
       

OSAKKEEN OMISTAJA 
OSAKEMÄÄRÄ 
 

KUNNAT JA KUNTAYHTYMÄT  
Turun seutu  
Masku 15 
Mynämäki 5 
Nousiainen 5 
Rusko 10 
Salon seutu  
Somero 5 
Vakka-Suomi  
Laitila 5 
Kustavi 5 
Pyhäranta 5 
Vehmaa 5 
Loimaan seutu  
Koski Tl 5 
Loimaa 15 
Pöytyä 5 
Turunmaa  
Parainen 20 
Kemiönsaari 10 
Kuntayhtymät  
Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä 5 
  
JÄRJESTÖT  
Palveluyhdistys Kaseva ry 5 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri 5 
Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry 5 
Suomen Uusperheellisten liitto ry 5 
Sateenkaari Koto ry. 5 
 
 


