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1. YLEISTÄ  
 
Sote- ja maakuntauudistuksen suunnittelussa ja toimeenpanossa sosiaalialan 
osaamiskeskuksilla on monipuolinen rooli. Osaamiskeskuksille on annettu keskeinen vastuu 
mm. sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen, tutkimuksen ja opetuksen tulevan 
yhteistoiminnan organisoimisessa ja substanssipainotuksissa. Huomionarvoista on se, että 
lakisääteiset osaamiskeskukset osallistuvat muutostyön edistämiseen systemaattisesti ja 
valtakunnallisesti kattavassa yhteistyössä sosiaalialan ja sosiaalityön asiantuntijoina. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen asiakaslähtöiseksi ja kuntalaisten osallisuutta, 
terveyttä ja hyvinvointia edistäväksi edellyttää sosiaalihuollon systemaattista kehittämistä koko 
maassa. Sosiaalihuollon mallintaminen ja uusi ymmärrys moderneista ratkaisutarpeista 
yhdessä asiakkaiden kanssa haastavat ammattilaiset ja kehittäjät. Sosiaalialan asiantuntijuus 
on keskeistä mm. paljon palveluja ja kustannuksia aiheuttavien asiakkaiden elämäntilanteiden 
ymmärtämisessä ja ratkaisujen etsimisessä.  

Vaikuttavan sosiaalihuollon ja sosiaalityön aikaansaamiseksi tarvitaan parempaa tietopohjaa, 
syvällisempää asiakastuntemusta ja asiakkuuksien hallintaa. Tieto väestön eriarvoisuuteen, 
pahoinvointiin ja yksinäisyyteen sekä hyvinvointi- ja terveyseroihin vaikuttavista seikoista ovat 
ensiarvoisen tärkeitä. Asiakaskehittäjyys on otettava mukaan palveluprosessin joka 
vaiheeseen.  

Integraatiokysymykset ovat sote-uudistuksessa tärkeitä – ei itseisarvona, vaan keinona 
asiakkaiden palvelujen parantamisessa. Yhteen sovitettuja palveluja tarvitaan myös paljon 
palveluja tarvitseville asiakkaille. Sosiaalihuollon erityisosaamisen mallintaminen on kesken 
mm. vammaispalveluissa, lastensuojelussa ja aikuissosiaalityössä. Nämä palvelut edellyttävät 
ammattirakenteen monipuolistamista, konsultointi- ja mentorointikäytäntöjen luomista koko 
maahan sekä tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnan vakiinnuttamista osaksi yhteen 
sovitettavaa palvelurakennetta.  

Sosiaalialan osaamiskeskusten yhteinen strateginen tavoite on osallistua muutoshankkeisiin 
ja edistää alaa koskevaa kehittämistyötä. Osaamiskeskukset ovat perinteisesti osallistuneet ja 
vaikuttaneet sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen, tutkimuksen ja opetuksen uusien 
rakenteiden ja sisällön muotoutumiseen. 

Tulevaisuudessa tarvitaan kestäviä ratkaisuja tutkimus- ja kehittämisrakenteiden 
vahvistamiseksi. Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat useissa yhteyksissä esittäneet, että  
sosiaalihuollon kehittäminen tarvitsee yhteistoiminta-alueittaiset sosiaali- ja terveydenhuollon 
osaamiskeskittymät (5). Uudet organisaatiot tarvitsevat lakisääteisen rahoituspohjan, jotta ne 
pystyvät huolehtimaan toiminta-alueellaan yhtä maakuntaa laajemmista tutkimus-, koulutus- ja 
kehittämisyhteistyön tehtävistä koko maassa yhtenäisesti.  

Yhteistyöalueiden kehittämisen organisointivastuu on otettava selkeästi järjestämislain pykäliin 
vastuumaakunnille, jotta toiminnalle saadaan selkeä toimija- ja vastuurakenne. Tällä 
varmistetaan myös, ettei pitkäjänteinen maan tasapuolisesti kattava resursointi kehittämiseen 
jää irralliseksi tutkimuksesta.	 
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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. Nykyinen neuvottelukunta on asetettu 
vuosille 2018–2021. Neuvottelukunnan toimintasuunnitelmassa painotetaan sosiaalisen esillä 
pitämistä erilaisissa yhteyksissä, sosiaalialan kehittämisrakenteen vahvistamista ja 
lainvalmisteluun osallistumista.  
 
Vasson strategiatyössä on linjattu sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan painopisteitä. 
Toiminnan keskiössä ovat alueellinen tiedontuotanto väestön hyvinvoinnista ja 
sosiaalipalveluista, työelämän yhteydet sosiaalialan koulutukseen ja tutkimukseen sekä 
asiakaslähtöisten toimintatapojen edistäminen sosiaalihuollon kehittämisessä. Yhteistyötä 
terveydenhuollon kehittämiseen halutaan myös vahvistaa.  
 
Vasson hallitus vuosille 2018-2020 jatkaa strategiatyötä. Hallitus linjaa sote-uudistuksen 
alueellisen kehittämisrakenteen valmistelun reunaehtoja ja tavoitteita Vasson osalta. Vasso 
osallistuu kehittämisrakenteen suunnitteluun Varsinais-Suomen sote-valmistelun tutkimuksen, 
kehittämisen ja koulutuksen alatyöryhmässä. Lisäksi Vasson toimitusjohtaja on kutsuttu 
mukaan Satakunnan sote-alueen (Satasote) valmistelun monitieteisen sote-alan 
kehittämisyksikkö-työryhmään. Kehittämisrakenteen suunnittelua tehdään myös yhteistyössä 
STM:n ja muiden sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa.   
 
Tavoitteet:  

• toimintastrategian jatkuva arviointi vastaamaan käynnissä olevaa kehittämistyön ja -
rakenteiden muutosta  

• sosiaalisen näkökulman ja sosiaalisen asiantuntijuuden vahvistaminen 
• moniammatillisen ja -alaisen yhteistyön vahvistaminen  
• alueellisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakenteen suunnittelu ja valmistelu 

yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kesken  
Toimintatavat: 

• Vasson hallitus ja henkilökunta määrittelevät Vasson vision ja täsmentävät strategian 
ottaen huomioon valtakunnalliset ja alueelliset linjaukset sekä lainsäädännölliset ja 
rakenteelliset muutossuunnat  

• sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen kehittämisrakenteen suunnittelu yhteistyössä 
Länsi-Suomen sairaanhoitopiirien kehittämisorganisaatioiden, kuntien, sosiaalialan 
osaamiskeskusten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. 

Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja  
 

                                                
1 http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2001/20011230  
2 http://www.stm.fi/stm/neuvottelukunnat/osaamiskeskukset  
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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 
 
Sote-uudistuksen kehittämisrakenteen suunnittelu edellyttää laajaa yhteistyötä alueen eri 
toimijoiden kanssa. Kehittämisrakennetta suunnitellaan alueellisessa verkostossa, jossa 
Vasso on toiminut aktiivisesti usean vuoden ajan. Vassolla on säännölliset yhteistyösuhteet 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin 
kehittämisorganisaatioihin. Lisäksi Länsi-Suomen alueen muiden sosiaalialan 
osaamiskeskuksiin (Pikassos, SonetBotnia ja FSKC) yhteistyösuhteet ovat vakinaiset. 
Alueellisen sote-kehittämisrakenteen suunnittelemisessa tehdään yhteistyötä myös kuntien ja 
korkeakoulujen kanssa. Konkreettinen kehittämisrakenteen suunnittelu tehdään Varsinais-
Suomen sote-valmistelun tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen alatyöryhmässä 
sekä Satasoten monitieteinen sote-alan kehittämisyksikkö-työryhmässä.  
 
Vasson suunnittelija toimii Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen 
valmisteluorganisaatioon kuuluvassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmässä 
sihteerinä. Työryhmä valmistelee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulevia rakenteita 
sekä kokoaa maakunnalle alueellisen hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman.  Lisäksi 
työryhmä toimii Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon 
poikkihallinnollisesti (VESOTE) –hankkeen ohjausryhmänä. VESOTE on yksi Edistetään 
terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta –kärkihankkeista.  
 
Vasson Pro Sos –hankkeen projektikoordinaattori osallistuu puolestaan Varsinais-Suomen 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman aikuissosiaalityön alatyöryhmään, 
jossa valtakunnallisen Pro Sos –hankkeen työhön perustuen kehitetään uusia toimintamalleja 
ja –käytäntöjä sosiaalityöhön sekä vahvistetaan asiakasosallisuutta. Työryhmän työ on 
kytketty myös sote-valmisteluun. Vasson suunnittelija on jäsenenä puolestaan 
aikuissosiaalityön maahanmuuton alatyöryhmässä. Lisäksi suunnittelijan uutena tehtävänä on 
toimia aikuissosiaalityön osalta maakunnallisen sosiaalisen raportoinnin mallin ylläpitäjänä ja 
kehittäjänä. Tavoitteena on tuottaa rakenteellista tietoa Varsinais-Suomen alueelta 
hyvinvointikertomukseen.        
 
Vasso on mukana myös Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) 
maakunnallisen ohjausryhmässä ja työvaliokunnassa. Ohjausryhmä toimii myös 
järjestämissuunnitelman lasten, nuorten ja perheiden palvelujen työryhmänä. LAPE on 
Juha Sipilän hallituksen kärkihanke, jossa tehdään muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä 
palveluita sekä lapsen oikeuksia vahvistavaa toimintakulttuuria lasten, nuorten ja perheiden 
hyvinvoinnin sekä heidän omien voimavarojensa vahvistamiseksi. Vasson edustajat toimivat 
myös hankkeen osaamis- ja tukikeskuksen suunnittelun johtoryhmässä. Hanketta 
hallinnoi maakunnassa Raisio. 
 
Vasson sosiaaliasiamies toimii 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 
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tavoitteena on yhtenäistää itäisten kuntien vammaispalvelujen toimintakäytäntöjä, tukea 
päätöksentekoa ja työntekijöiden työhyvinvointia. 
 
Vasso osallistuu kutsuttaessa Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysjohtajien kokoukseen, 
jota Varsinais-Suomen sote-uudistuksen muutosjohtaja koordinoi. Vasso osallistuu sosiaali- ja 
terveysjohtajien yhteistyöryhmään, kun kokouksessa käsitellään kuntien keskinäistä sosiaali- 
ja terveydenhuollon kehittämistoimintaa. Erityisesti hankeyhteistyö edellyttää nopea ja 
joustavaa valmistelutoimintaa.    
 
Kuntien, yliopistojen ja korkeakoulujen yhteistyön edistäminen on yksi Vasson keskeisistä 
toiminnan painopisteistä, jolla pyritään vahvistamaan kehittämistyön tutkimusperusteisuutta 
sekä koulutuksen ja käytännön työn yhteyksiä (ks. kpl 4.2.). Vasson toimitusjohtaja on 
jäsenenä Turun yliopiston sote-hankkeen sekä Turun ammattikorkeakoulun terveyden ja 
hyvinvoinnin neuvottelukunnissa.   Verkostoissa ja työryhmissä kootaan yhteen tutkimuksen, 
koulutuksen, käytännön työn ja kehittämisen asiantuntijoita ja muita toimijoita. Vasso järjestää 
muun muassa alueellisia kehittämisfoorumeja ajankohtaisilla sisältöteemoilla. 
 
Vuoden 2019 aikana selvitetään yhteistyömahdollisuuksia Varsinais-Suomessa toimivien 
sote-alan järjestöjen kanssa. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia organisoida uusia 
asiantuntijapalveluja Vassoon, kuten Kanta-palveluiden liittymisen asiantuntija sekä 
vammaispalvelujen juridinen asiantuntija.    
 
Tavoitteet: 

• alueelliseen kehittämistoimintaan osallistuminen ja sosiaalialan näkökulman tuominen 
monialaiseen hyvinvoinnin edistämisen ohjelma- ja kehittämistyöhön  

• Varsinais-Suomen kuntien yhteistyön vahvistaminen sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kehittämisessä sekä tiedon ja kokemusten välittyminen kuntien sekä koulutus- ja 
tutkimusorganisaatioiden kesken 

• yhteistyökäytäntöjen luominen ja yhteistyön sisällöistä sopiminen sote-uudistuksen 
kehittämisrakenteen suunnittelemiseksi 

• Varsinais-Suomen kuntien ja alueellisten näkökulmien esille tuominen erilaisissa 
valtakunnallisissa, kannanottoa edellyttävissä uudistuksissa 

• valtakunnallisista kehittämistoimista tiedottaminen alueella 
• yhteistyön lisääminen sote-alan järjestöjen kanssa  

Toimenpiteet:   
• osallistutaan säännöllisesti yhteistyökokouksiin sote-uudistuksen kehittämisrakenteen 

suunnitteluun liittyvien toimijoiden kanssa ja käynnistetään konkreettista yhteistyötä  
• osallistutaan alueellisten yhteistyöryhmien toimintaan sekä kehittämishankkeiden 

ohjaus- ja projektiryhmiin resurssien sallimissa puitteissa 
• välitetään tietoa ajankohtaisista paikallisista, alueellisista ja valtakunnallisista uudistus- 

ja kehittämisprosesseista sähköisesti ja alueellisissa kehittämisfoorumeissa 
• selvitetään yhteistyömahdollisuuksia järjestöjen kanssa 

 
Vastuuhenkilöt: Vasson henkilöstö   
 

2.2.2. Valtakunnallinen yhteistyö 
 
Sosiaalialan osaamiskeskukset tekevät keskenään yhteistyötä valtakunnallisesti tärkeissä 
asioissa. Johtajat kokoontuvat kuukausittain käsittelemään yhteisiä asioita. Johtajat 
valmistelevat yhteisiä kannanottoja valtakunnallisesti merkittäviin kehittämislinjauksiin ja 
lakiesityksiin. Osaamiskeskuksilla on edustajansa useissa valtakunnallisissa työryhmissä. 
Vuosittain järjestetään yhteisiä tapaamisia Sosiaali- ja terveysministeriön, Opetus- ja 
kulttuuriministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Sosiaalityön yliopistoverkoston 
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(Sosnet), perusterveydenhuollon yksiköiden valtakunnallisen verkoston, Kuntaliiton sekä 
muiden valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa. 
 
Vasso on 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 keskittyy 
määrämuotoisen kirjaamiseen 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 käynnistyi syksyllä 2016 valtakunnallinen ESR-hanke ”PRO 
SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa” (budjetti 2,4 milj. eur), jossa on 
mukana 110 kuntaa eri puolilta Suomea, Kuntaliitto, järjestöjä sekä korkeakouluja. Hanke alun 
perin suunniteltiin toteutettavaksi 31.12.2018 saakka. Vasso on hankkeessa osatoteuttaja ja 
koordinoi hanketta Varsinais-Suomen alueella. Hankkeen tavoitteena on sosiaalityön 
uudistaminen sekä sen aseman selkiinnyttäminen ja vankistaminen sote-uudistuksessa. 
Hanke sai jatkopäätöksen marraskuussa 2018 ja sitä jatketaan 31.7.2019 asti. 
 
STM on kutsunut sosiaalialan osaamiskeskukset yhteistyöhön kahden Sipilän hallituksen 
kärkihankkeeen: lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman sekä ikäihmisten kotihoidon ja 
kaikenikäisten omaishoidon toimeenpanoon. Osaamiskeskukset osallistuvat kärkihankkeiden 
valtakunnalliseen toimintaan resurssien sallimissa puitteissa.   
 
Osaamiskeskusten muissa valtakunnallisissa verkostoissa – yleiskehittäminen, sosiaalihuollon 
tiedonhallinta, sosiaaliasiamiestoiminta – osaamiskeskusten työntekijät käsittelevät ja 
suunnittelevat yhteisiä toimintoja, vaihtavat tietoa ja saavat vertaistukea.  
 
Vuosittain järjestettävillä sosiaalialan osaamiskeskuspäivillä osaamiskeskusten henkilöstö 
kokoontuu yhteen verkostoitumaan, kouluttautumaan ja keskustelemaan ajankohtaisista 
teemoista. Vuonna 2019 osaamiskeskuspäivät järjestää Itä-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus (ISO). Lisäksi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Socom) 
järjestää tammikuussa 2019 vuosittaiset valtakunnalliset aikuissosiaalityönpäivät, jonne 
Vasson henkilökuntaa osallistuu.  
 
Tavoitteet: 

• valtakunnallisesti merkittävien, sosiaalialaa koskevien kehittämistoimintojen ja -
rakenteiden edistäminen ja vaikuttamistyö sosiaalialan osaamiskeskusten yhteistyöllä 

• osaamiskeskusyhteistyöstä saatavan vertaistuen ja hyvien käytäntöjen hyödyntäminen 
Vasson työssä 

Toimintatavat: 
• toimitusjohtaja osallistuu osaamiskeskusjohtajien yhteistyöryhmän toimintaan  
• henkilöstö osallistuu osaamiskeskusten valtakunnallisten hankkeiden ja verkostojen 

toimintaan 
• osallistutaan valtakunnallisiin aikuissosiaalityönpäiviin ja osaamiskeskuspäiviin  
• kehitetään yhteistyökäytäntöjä suunnitelmallisemmiksi STM:n, THL:n, 

ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa 
Vastuuhenkilöt: koko henkilöstö 
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3. VASSON TOIMINNAN PAINOPISTEET 

3.1. Alueellinen tiedontuotanto ja sen kehittäminen 

Hyvinvoinnin 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 alueen korkeakoulut, tutkimusyksiköt, kunnat, järjestöt, Varsinais-Suomen liitto, 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja hanketoimijat.  

Alueellisen hyvinvointitiedon toimintamalli toteutuu osittain osana Vasson perustoimintaa. 

Kuntalaisten hyvinvointia koskevalla tiedontuotannolla tuetaan hyvinvointipalvelujen 
suunnittelua ja päätöksentekoa ja vahvistetaan tiedolla johtamista. Kunnilla on mahdollisuus 
ostaa asiantuntijatukea esimerkiksi erilaisten hyvinvointiasiakirjojen päivitykseen, seurantaan 

ja laadintaan. Viime vuosina kunnat ovat laatineet sähköisiä hyvinvointikertomuksia Vasson 

sisällöllisellä ja teknisellä asiantuntija-avulla. Tulevina vuosina edistetään sähköisen 
hyvinvointikertomuksen (www.hyvinvointikertomus.fi) käyttöönottoa edelleen hyvinvointitiedon 

valtakunnallisen vertailtavuuden edistämiseksi. Lisäksi Vasso tulee edistämään Varsinais-
Suomen alueella uutena tiedontuotannon muotona sosiaalisen raportoinnin mallia.  

Tavoitteet:  

• hyvinvointitiedon hyödyntäminen kuntien toiminnassa ja päätöksenteossa Varsinais-
Suomen alueella 

• alueellisen hyvinvointitiedon tutkimusperusteisuuden vahvistaminen  
• hyvinvointitiedon välittyminen, kehittämistarpeiden tunnistaminen ja seuranta  
• eri tavoin kerättävän hyvinvointitiedon tarpeen kartoittaminen Varsinais-Suomessa ja 

uudenlaisten tiedontuotannon tapojen kehittäminen ja toteuttaminen  

• hyvinvointitieto-osaamisen kehittyminen Varsinais-Suomen kunnissa  
• valtakunnallisen yhteistyön vahvistaminen hyvinvointitiedon tuotannossa ja 

hyödyntämisessä  

• sähköisen hyvinvointikertomuksen käytön edistäminen  

• Sosiaalisen raportoinnin mallin käytön edistäminen 

Toimintatavat:  

• hyödynnetään sähköistä hyvinvointikertomusta ja juurrutetaan työkalun käyttöä 

Varsinais-Suomen kunnissa  
• tarjotaan asiantuntija-apua kunnille tarpeiden mukaisesti  
• laajennetaan tiedonkeruun tapoja muun muassa kyselyin ja haastatteluin painottaen 

asiakaslähtöisyyttä 

• Hyödynnetään sosiaalisen raportoinnin mallia ja juurrutetaan työkalun käyttöä 
Varsinais-Suomen aikuissosiaalityössä 

Vastuuhenkilö: suunnittelija  
Rahoitus: Vasso, kunnat 
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3.2. Sosiaalialan koulutuksen ja työelämän yhteyksien 
vahvistaminen 

3.2.1. Kuntien ja tutkimus- ja oppilaitosten yhteistyön vahvistaminen 

 
Vasso käy keskusteluja kuntien ja korkeakoulujen kanssa, miten Vasso voisi vaikuttaa entistä 
paremmin sosiaalialan koulutuksen ja työelämän yhteyksien vahvistamiseksi. Vasson 
toimitusjohtaja on jäsenenä Turun yliopiston sote-hankkeen sekä Turun ammattikorkeakoulun 
terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnissa.       
 
Tavoitteet: 

• sosiaalityön ja sosiaalialan työn tutkimusperusteisuuden vahvistuminen tutkimuksen ja 
käytännön sosiaalityön ja sosiaalialan työn yhteyttä vahvistamalla 

• sosiaalialan koulutuksen ja kuntien työvoimatarpeiden vastaavuuden edistäminen 
Toimenpiteet:  

• koordinoidaan kuntien, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja Vasson yhteistyötä 
vahvistamalla työelämän kehittämisen näkökulmaa   

Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja  
 

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 opiskelijoilla on erikseen 
sovittu päätehtävä, josta laaditaan raportti. Vasso ja kehittämishankkeet tarjoavat ja välittävät 
yhteistyötahoilta opiskelijoille aiheita ja materiaaleja opinnäytetöihin. Opiskelijatöinä tehtävät 
selvitykset ja tutkimukset suunnitellaan ja niitä tuetaan yhteistyössä kuntien ja oppilaitosten 
kanssa.  
 
Pro Sos –hanketyöhön on kytketty mukaan niin ammattikorkeakoulun opettajia kuin 
opiskelijoita. TuAMK:n työntekijöiden vastuualueena hankkeessa on osallistuminen 
palvelutarpeen arvioinnin kehittämiseen ja toimintakykymittareiden hyödyntämisen tukeminen. 
TuAMK:n opiskelijoita osallistuu hanketyöhön osana opintojaksoja. Opiskelijoiden tehtävänä 
on organisoida hankkeen koulutusseminaareja ja tapahtumia sekä toimintaryhmiä. TY:n 
opiskelijoita on kutsuttu mukaan tekemään hankkeesta opinnäytetöitä. Lisäksi yliopiston 
edustajien kanssa käydään keskusteluja hankkeen tutkimuksellisesta hyödyntämisestä.   
 
Tavoitteet 

• opinnäyte- ja harjoitteluyhteistyön kytkeminen sosiaalialan kehittämistyöhön 
• kehittämistyön osaamisen vahvistaminen osana sosiaalialan opintoja 

Toimenpiteet 
• suunnitellaan oppilaitosten ja kuntien kanssa opinnäytetöitä ja tiedotetaan 

käytettävissä olevasta tutkimusmateriaalista ja opinnäytetöiden aiheista oppilaitoksille 
ja opiskelijoille 

• tarjotaan harjoittelupaikkoja ja ohjausta kahdelle sosiaalialan opiskelijalle vuosittain 
resurssien sallimissa puitteissa 

• toteutetaan harjoittelijatöinä sosiaalipalveluiden kehittämistä tukevia selvityksiä ja 
tutkimuksia  

Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja; toteutuksessa koko henkilöstö 
Rahoitus: Vasso, oppilaitokset, kehittämishankerahoitukset 
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3.2.3. Täydennyskoulutusyhteistyö 

 
Vasso on toteuttanut täydennyskoulutuksen tarvekyselyjä. Täydennyskoulutuksen 
tarvekyselyn sisältöä ja tapaa on kehitetty, jotta se palvelisi paremmin täydennyskouluttajia ja 
olisi yksinkertaisempi myös vastaajille.  
 
Vasson verkkosivujen koulutus- ja tapahtumakalenterissa julkaistaan alueellisia ja 
valtakunnallisia koulutustietoja.  
 
Tavoitteet: 

• toimiva sosiaalialan täydennyskoulutuskoordinaatio ja -tiedotus Varsinais-Suomen 
alueella 

• alueella järjestettävän täydennyskoulutuksen ja kuntien henkilöstön osaamistarpeiden 
vastaavuus 

Toimintatavat: 
• osallistutaan täydennyskoulutuksen koordinointiin, suunnitteluun ja toteutukseen 

resurssien puitteissa ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 
Vastuuhenkilö: kyselyissä toimitusjohtaja ja suunnittelija, toteutuksessa koko henkilöstö 
Rahoitus: Vasso; kunnat; Vasson ulkopuolisen koulutuksen suunnittelussa 
koulutusorganisaatiot 

 

3.3. Avoimet foorumit kehittämiselle 
 
Vasson verkostotyössä painopisteenä ovat avoimet kehittämisfoorumit. Ajankohtaisista 
teemoista järjestetään aamupäivätilaisuuksia, joihin pyydetään alustaja sovitusta teemasta 
keskustelun pohjaksi. Aamupäivätilaisuuksissa on syntynyt kehittämis- ja yhteistyöaloitteita ja 
yhteisten kehittämistarpeiden koontia ja keskustelua.  
 
Avoimien kohtaamis- ja kehittämisfoorumien teemat ovat sosiaalihuollon substansseihin, 
erityisosaamiseen ja tehtäviin liittyviä, esimerkiksi vammaistyö, aikuissosiaalityö, ikäihmisten 
palvelut, päihde- ja mielenterveystyö, monikulttuurisuustyö, lastensuojelu, johtaminen tai jokin 
yleisempi teema. Sisällöissä painotetaan kulloinkin ajankohtaisia asiakokonaisuuksia. 
 
PRO SOS –hankkeen tuotoksena Vasso tulee järjestämään hankkeen jälkeen 
aikuissosiaalityön kehittämistyöpajoja kaksi kertaa vuodessa.  
 
Tavoitteet: 

• edistää verkostoitumista, tiedon välittymistä ja eri toimijoiden – käytännön työntekijät, 
tutkijat, kouluttajat, kehittäjät, kokemusasiantuntijat - osallisuutta kehittämistyössä 

• laajentaa sosiaalihuollon ja lähialojen kehittämisen sisältöjä uusiin teemoihin 
• käynnistää kehittämissuunnittelua sosiaalihuollon palveluissa 

Toimintatavat: 
• kehittämisfoorumien järjestäminen   

Vastuuhenkilöt: henkilöstö 
Rahoitus: Vasso 
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3.4. Asiantuntijatyö ja -palvelut 

3.4.1. Sosiaaliasiamies 

 
Vassossa on toiminut Varsinais-Suomen kuntien yhteisesti käytettävissä oleva 
sosiaaliasiamies 1.6.2011 alkaen. Kunnat voivat tehdä sopimuksen Vasson kanssa 
sosiaaliasiamiespalveluista. Sosiaaliasiamies palvelee sopimuksen tehneiden kuntien 
asukkaita ja työntekijöitä kaikissa sosiaalihuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä 
asioissa. Sosiaaliasiamiestoiminta on vakiintunut osaamiskeskuksen asiantuntijapalveluksi 
Vassossa.  
 
Sosiaalialan osaamiskeskuksissa toimivat sosiaaliasiamiehet muodostavat 
yhteistyöverkoston, jossa jaetaan osaamista ja tietoja sekä kehitetään yhtenäisiä 
toimintakäytäntöjä. Sosiaalialan osaamiskeskusten sosiaaliasiamiehillä on myös yhteisiä 
työkokouksia noin neljä kertaa vuodessa. 
 
Vasson sosiaaliasiamiestoiminnassa oli vuonna 2018 mukana kaksitoista kuntaa/kaupunkia: 
Kaarina, Koski Tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Raisio, Rusko, Sauvo, Somero, Taivassalo, 
Uusikaupunki ja Vehmaa, joiden yhteinen väestöpohja on noin 125 000 asukasta. Toiminnan 
laajentuminen lisäkunnilla on mahdollista. 
 
Tavoitteet: 

• edistää asiakkaiden oikeuksien toteutumista tasapuolisesti 
• tarjota puolueetonta sovitteluapua asiakkaan ja henkilökunnan välillä 
• tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa asiakkaiden asemasta 
• kehittää sosiaaliasiamiehen toimintakäytäntöjä 

Toimintatavat: 
• puhelinneuvonta, henkilökohtaiset tapaamiset sekä tarvittaessa kotikäynnit ja 

sovittelijana toimiminen sosiaalitoimistojen asiakaspalavereissa. 
• tiedottaminen sosiaaliasiamiespalveluista eri tilaisuuksissa ja sähköisesti   
• vaikuttaminen asiakkaiden aseman ja oikeuksien edistämiseksi         
• vuosittainen selvitys kunnanhallituksille ja lautakunnille sosiaalihuollon asiakkaiden 

oikeuksien toteutumisesta kunnassa 
• koulutuksen toteuttaminen kuntien tarpeiden pohjalta 
• alueellisissa sosiaalihuollon työryhmissä mukana oleminen toiminnan kehittämiseksi 
• yhteistyö muiden sosiaaliasiamiesten kanssa 

Vastuuhenkilö: sosiaaliasiamies 
Rahoitus: toimintaan osallistuvat kunnat 
 

3.4.2. Potilasasiamies 

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab on hoitanut potilasasiamiehen 
tehtäviä Härkätien kuntayhtymässä 1.1.2014 alkaen. Potilasasiamiestoiminnan on tarkoitus 
jatkua Härkätien kuntayhtymän. Toiminnan rahoitus tulee Härkätien kuntayhtymältä. 

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. 

Tavoitteet: 
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• neuvoa ja avustaa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa. 
• avustaa potilasta muistutuksen ja kantelun tekoon liittyvissä asioissa 
• tiedottaa potilaan oikeuksista 
• toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. 

Toimintatavat: 
• puhelinneuvonta, henkilökohtaiset tapaamiset sekä tarvittaessa kotikäynnit ja 

sovittelijana toimiminen terveydenhuollon asiakaspalavereissa. 
• tiedottaminen potilasasiamiespalveluista eri tilaisuuksissa   
• vaikuttaminen asiakkaiden aseman ja oikeuksien edistämiseksi         
• yhteistyö muiden potilasasiamiesten kanssa 
Vastuuhenkilö: potilasasiamies 
Rahoitus: toimintaan osallistuvat kunnat 
 

3.4.3. Lastensuojelun juridinen asiantuntija 
 

Vassossa on toiminut vuoden 2011 alusta lähtien lastensuojelun juridinen asiantuntija. Kunnat 
ovat voineet tehdä sopimuksen Vasson kanssa juridisen asiantuntijan palveluista. Sopimusten 
mukaisesti asiantuntijan tehtäviin kuuluu kunnan lastensuojelusta vastaavien johtavien 
viranhaltioiden ja sosiaalityöntekijöiden oikeudellinen ohjaus, neuvonta ja avustaminen sekä 
koulutus.  
 
Asiantuntijatyön tavoitteena on vahvistaa Varsinais-Suomen kuntien lastensuojelusta 
vastaavien viranhaltijoiden juridista osaamista. Näin kehittää toimivia ja asiakaslähtöisiä, 
lapsen edun mukaisia, lastensuojelutyön rakenteita kunnissa. Pyrkimyksenä on myös 
edesauttaa kunnan eri perhe- ja lapsipalveluiden välistä yhteistyötä.  
 
Lastensuojelun juridinen asiantuntija osallistuu valtakunnalliseen lapsi- ja perhepalveluiden 
muutosohjelman (LAPE) toimeenpanotyöhön. Lisäksi asiantuntija osallistuu Lapsi- ja 
perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) maakunnallisen Lupa auttaa! –hankkeen 
työryhmiin. Lastensuojelun juridinen asiantuntija pyrkii omalta osaltaan edistämään LAPE-
muutosohjelman valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja yhteistyöalueella asetettuja tavoitteita 
lasten, nuorten ja perheiden palveluiden uudistamisessa. 
 
Lastensuojelun juridinen asiantuntija osallistuu maakunnallisiin yhteistyötapaamisiin ja 
kehittämisrakenteisiin lastensuojelun ja sen rajapintojen (mm. poliisi, syyttäjä, 
terveydenhuolto, sivistystoimi) toimintatapojen ja yhteistyön kehittämiseksi.  
 

Tavoitteet: 
• lastensuojelun juridisen osaamisen vahvistuminen kunnissa 
• toimivien ammatillisten tukirakenteiden vahvistaminen  
• lastensuojelupalveluiden kehittäminen osana LAPE-muutosohjelmaa 

 
Toimintatavat: 

• tarjotaan lastensuojelun juridista asiantuntijuutta kuntien sosiaalityöhön  
• järjestetään työkokouksia ja juridista koulutusta kunnissa  
• valtakunnallisen ja maakunnallisen kehittämistyön välittäminen kuntiin 

 
Vastuuhenkilö: lastensuojelun juridinen asiantuntija  
Rahoitus: toimintaan osallistuvat kunnat 
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4. VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA 
 
Viestinnän kehittämisellä vastataan muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Vasson 
viestinnän tärkeimmät osa-alueet ovat sisäinen viestintä ja sidosryhmäviestintä.  
 
Vasson sisäisen viestinnän käytäntöjä ovat kolmen viikon välein pidettävät tiimipalaverit, 
sähköinen kalenteri, Slack-alusta, sähköpostiviestintä ja muut työyhteisökeskustelut. 
 
Sidosryhmäviestinnän välineitä ovat sähköposti, Vasson kotisivut, Facebook, Twitter,  
Vasso-tiedote, Vasson esite sekä erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat. Vasson kotisivut – 
www.vasso.fi – välittävät tietoa Vasson toiminnasta ja ovat myös yhteistyökumppanien 
tiedotuskanavana koulutus- ja tapahtumakalenterin kautta. Etäviestintää varten on käytössä 
videoneuvotteluohjelma henkilökunnan tietokoneilla. 
 
Vasso -tiedotetta jaetaan pääasiassa sähköisesti laajalle toimijajoukolle – sosiaali- ja 
terveysjohtajat, lähiesimiehet, kunnanjohtajat, terveysjohtajat, sivistysjohtajat, johto- ja 
kehittäjäryhmät, sosiaalipalveluiden henkilöstö, tutkijat, kouluttajat, kehittäjät, hanketoimijat, 
muut osaamiskeskukset ja valtakunnalliset yhteistyökumppanit. Tiedotteessa kerrotaan 
ajankohtaisimmat asiat tiivistettynä. Tiedote ilmestyy vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
Sähköposti- ja osoitetiedostoja täydennetään ja päivitetään säännöllisesti. Useat 
yhteistyötahot hyödyntävät Vasson osoitelistoja tiedottaessaan tapahtumista ja koulutuksista. 
 
Vasso kerää vuosittain palaute- ja palvelukyselyn, jossa kuntien johtavilta sosiaali- ja 
terveysalan viranhaltijoilta pyydetään palautetta Vasson toiminnasta ja tiedustellaan Vassolta 
mahdollisesti tilattavia asiantuntijapalveluita.  
 
Vasso välittää 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.  
 
Tavoitteet: 

• vuorovaikutteisuuden lisääntyminen sidosryhmäviestinnässä 
• Vasson tiimityöskentelyn kehittyminen henkilöstön osaamista ja yhteistoimintaa hyvin 

tukevaksi 
• sosiaalialalla tarvittava ajantasainen, palvelujen uudistamista ja osaamisen 

kehittymistä koskevan tiedon välittyminen alueen sosiaalialan toimijoille ja 
yhteistyöverkostoille 

• tiedotus Vasson toiminnasta on entistä suunnitelmallisempaa, laajempaa ja paremmin 
kohdennettua  

• tarjotaan julkaisukanava sosiaalialan kehittämishankkeiden raporteille, ajankohtaisille 
selvitysraporteille ja sosiaalialan käytännön työn kannalta hyödyllisille opinnäytetöille  

• tarjotaan tiedotuskanava sosiaalialan koulutuksia ja tapahtumia varten 
• Sosiaalityön brändin luominen 

Toimintatavat: 
• tarkistetaan ja täydennetään yhteystieto- ja osoitelistoja 
• välitetään sosiaalialalla tarvittavaa tietoa alueen toimijoille ja valtakunnallisille 

yhteistyöverkostoille 
• välitetään muiden yhteistyöorganisaatioiden tapahtuma- ja koulutustietoja 

hyödyntämällä Vasson kotisivujen koulutus- ja tapahtumakalenteria  
• laaditaan Vasso-tiedote kaksi - kolme kertaa vuodessa ja lähetetään se sähköisesti 

laajalle yhteistyöverkostolle 
• tehostetaan viestintää avoimien ja seudullisten kehittämisfoorumien muodossa 
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• käytetään Vasson Facebook-profiilia viestinnässä 
• Kehitetään aikuissosiaalityön kehittämistyöpajoissa sosiaalityön näkyvyyttä parantavaa 

materiaalia     
Vastuuhenkilöt: koko henkilöstö 
Rahoitus: Vasso 

 
 

 

5. RESURSSIT, HENKILÖSTÖ JA TOIMITILAT 
 
Vasson perusrahoitus muodostuu sosiaali- ja terveysministeriön lakisääteisestä 
valtionavustuksesta, joka maakunnan väestömäärään ja pinta-alaan perustuen on ollut v. 
2017 210 805 €. Vasson valtionavustus tulee olemaan vuonna 2019 samansuuruinen, joskin 
pieni leikkaus on mahdollinen tätä suunnitelmaa kirjoitettaessa. Todennäköinen 
valtionavustuksen summa on n. 207 000 €. Vasson varallisuutena on osakepääoma 41 000 €. 
Perusrahoitus mahdollistaa n. 2 henkilön työpanoksen ja toimintamenot. Tämä lisäksi on 
mahdollista palkata harjoittelijoita. Valtakunnallisesti taloudellisia resursseja on pyritty 
vahvistamaan yhteistyössä osaamiskeskusjohtajien ja sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan 
neuvottelukunnan kanssa. 
 

Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelu, lastensuojelun juridinen asiantuntija sekä osin alueellisen 
hyvinvointitiedon toiminta ovat kuntien rahoittamaa toimintaa, joiden rahoittamisesta Vasso 
tekee kuntien kanssa erilliset sopimukset. 
 

Vasson kokoaikaisia työntekijöitä ovat toimitusjohtaja, suunnittelija, sosiaali- ja potilasasiamies 
ja lastensuojelun juridinen asiantuntija. PRO SOS –hankkeessa työskentelee kokoaikainen 
projektikoordinaattori määräaikaisella sopimuksella. Kansa-koulu –hankkeessa on 
työskennellyt alueellinen asiantuntija 50 % työpanoksella.  
 
Vasson henkilöstö 1.1.2019: 
Tapio Häyhtiö, YTT, toimitusjohtaja 
Markku Hallikainen, VTM, PRO SOS –hankkeen projektikoordinaattori 
Ville Santalahti, VTM, suunnittelija  
Kati Lammi, OTM, sosiaali- ja potilasasiamies 
Nea Kosonen, MSc, Kansa-koulu II –hankkeen aluekoordinaattori 
Anna Nyrhinen, OTM, lastensuojelun juridinen asiantuntija 
 
Vasson toimitilat sijaitsevat Turussa osoitteessa Läntinen Pitkäkatu 21-23 E, 20100 Turku. 
Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@vasso.fi.  
 
Tavoitteet: 

• turvataan ja vahvistetaan Vasson toiminnan taloudelliset resurssit 
• huolehditaan Vasson henkilöstön työhyvinvoinnista ja kehitetään henkilöstön 

osaamista 
Toimintatavat: 

• kartoitetaan erilaisia mahdollisuuksia kehittämisrahoituksen lisäämiseksi: kehittämis- ja 
tutkimushankerahoitus, kuntarahoitus, muut rahoitusmallit 

• laaditaan 1-2 hankesuunnitelmaa ja rahoitushakemusta Vasson strategisten linjausten 
mukaisesti (ks. kpl 7.1.) 
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• valtakunnallisella tasolla Vasso on mukana osaamiskeskusjohtajien ja sosiaalialan 
osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunnan yhteisessä työssä perusrahoituksen tason 
vahvistamiseksi 

• huolehditaan henkilöstön osaamisen jatkuvasta kehittämisestä toiminnan 
painopisteiden edellyttämällä tavalla 

• järjestetään henkilöstön työnohjaus riittävällä tavalla  
• henkilöstön työhyvinvointia seurataan ja edistetään laadittujen työsuojeludokumenttien 

ohjaamalla tavalla 
Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja  

 

 

 

6. HANKKEET 
 

6.1. Valmisteltavat hankkeet 
 
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.    
 
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?  

 

6.2. Käynnissä olevat hankkeet 
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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 keskittyy määrämuotoisen kirjaamiseen 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 Hanke järjestää kirjaamisvalmennusta sote-esimiehille, 
koulutusorganisaatioiden edustajille, sote-organisaatioiden asiakirjahallinnosta vastaaville 
toimijoille sekä yksityisille palveluntuottajille. 
 
Hankkeen tavoitteena on, 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 työskentelee hankejohtaja, hankesihteeri, viestinnän tekninen asiantuntija sekä 
osaamiskeskuksiin rekrytoitavat alueelliset asiantuntijat. 
 
PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa (1.8.2016-31.7.2019) 
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 jatkoa on haettu ja myönnetty 
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.	
 
Valtakunnallisessa Pro Sos -hankkeessa kohderyhmänä ovat sosiaalihuollon erityistä tukea 
tarvitsevat asiakkaat, jotka usein tarvitsevat myös merkittävää tukea ja ohjausta taloudellisissa 
asioissa. Päätoteuttajana toimii ja hanketta hallinnoi Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy. 
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA, joka on hallinnollisesti 
organisoitunut Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhteyteen, johtaa ja koordinoi sosiaalialan 
osaamiskeskusten verkoston yhteistyössä suunnittelemaa PRO SOS -hanketta. Hankkeen 
osatoteuttajina on kuusi muuta sosiaalialan osaamiskeskusta sekä Jyväskylän yliopiston 
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. 
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Hankkeen tavoitteena on varmistaa vahva asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö 
sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti. Tämä edellyttää tietoa asiakkaiden tarpeista sekä uusia 
keinoja vastata niihin vahvan monitoimijaisen yhteistyön avulla. Muina osatavoitteina on 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 pyritään myös edistämään eri ihmisryhmien välistä tasa-
arvoa: asiakkaiden välistä ja luomalla vaikuttavia palveluita, myös asiakkaiden ja ei-
asiakkaiden välistä tasa-arvoa. Hankkeessa luodaan hyvät toimintamallit jatkuvalle 
asiakaspalautteen arvioinnille. 

Vasson osahankkeen tavoitteita ovat: 

1. sosiaalityön menetelmällinen kehittäminen perustoimeentulotuen käsittelyn siirryttyä 
Kelaan, 

2. sosiaalihuoltolain mukaisen asiakasprosessin kehittäminen sekä 

3. sosiaalityön asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen. 

Hankkeeseen osallistuvat kunnat/alueet ovat: PerusturvakuntayhtymäAkseli(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.	
 

LUPA AUTTAA! –hanke (2017-2019) 
Hallinnoija: Raision kaupunki 
LUPA AUTTAA! on hallituksen kärkihankkeen, lasten ja perhepalveluiden muutosohjelman 
(LAPE), maakunnallisen hanke. LAPE-kärkihankkeessa tehdään muutosta kohti lapsi- ja 
perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia vahvistavaa toimintakulttuuria lasten, nuorten 
ja perheiden hyvinvoinnin sekä heidän omien voimavarojensa vahvistamiseksi. LUPA 
AUTTAA -hanke perustuu maakunnalliseen kehittämistyöhön vuosina 2017–2018 ja 
hankkeelle on myönnetty ns. siltaus-rahoitus vuodelle 2019. Hankkeen toimeenpanon 
muodostavat LAPE-muutosohjelman projektisuunnitelmat. Vasso on toteuttanut hankkeessa 
vuosina 2017-2018 oppimisverkostotoiminnan koordinointia sekä osaamis- ja 
tukikeskustoiminnan suunnittelua ja organisointia yhdessä palveluista vastaavien tahojen 
kanssa. Vuodelle 2019 on sovittu, että jatketaan vastaavia tehtäviä sekä osallistutaan ns. 
Lastensuojelun huippuyksikön kehittämiseen Länsi-Suomen yhteistyöalueella.  
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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 kevätyhtiökokouksessa.  
 
 

Vasson hallitus vuosina 2016 – 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 
 

Eeva-Sirkku Pöyhönen, 
Paimio 

Anna Arola-Järvi, Kaarina Turun seutukunnan itäiset kunnat 
 

Iiro Pöyhönen, Naantali  Nimetty edustaja eronnut 
varajäsenyydestä, Raisio 

Turun seutukunnan läntiset kunnat 
 

Sari Rantanen, 
Uusikaupunki 

Jussi Mattila, 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 
 

Ritva Niemi Niina Stade Ruissalosäätiö 
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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, Turun yliopisto 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 

 


