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1 Yhteenveto
Tämän hankkeen tarkoituksena on valtakunnallisesti tukea Kansa-hankkeen (Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohanke vuosille 2016-2020) toimeenpanoa. Kansa-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa asiakastiedon saatavuus siellä, missä asiakastieto
on tarpeen asiakkaan palvelun suunnittelemiseksi tai järjestämiseksi. Tämä hanke tukee Kansa-hankkeen
tavoitetta tukemalla määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa sote-organisaatioissa ja vahvistamalla alueellisesti tarvittavaa tukea. Samalla tämä hanke jatkaa sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa.
Meneillään olevaa Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano –hanketta on toteutettu
koko maassa ajalla 1.8.2015 – 31.12.2017. Hanke on tavoittanut 7 8421 sosiaalihuollon asiakastietoa kirjaavaa ammattilaista 367 kirjaamisvalmennuksessa. Tällä hetkellä sosiaalihuollon asiakastietoa kirjaavista ammattilaisista on tavoitettu 5,5 %. Hankkeen aikana on perustettu 21 kirjaamisvalmentajien alueellista verkostoa, jotka tukevat kukin omalla toiminta-alueellaan sosiaalihuollon organisaatioiden ”siirtymistä” Kantapalveluiden käyttäjiksi. Määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpano on siis saatu hyvin alkuun.
Tässä, Kansa-koulu II-hankkeessa on tavoitteena kohdentaa kirjaamisvalmennus siihen osaan sosiaalipalveluiden henkilöstöstä (sosiaalipalvelujen henkilöstön kokonaismäärä noin 140 000, THL 20132), joka ei vielä
ole osallistunut valmennuksiin. Kansa-koulu-hankkeessa yksityisten sosiaalipalveluja tuottavien yritysten
henkilöstöä osallistui kirjaamisvalmennukseen 205 henkilöä (yksityisen henkilöstön kokonaismäärä noin
61 000, THL 2013). Kansa-koulu-hankkeessa julkisien sosiaalipalveluja tuottavien organisaatioiden henkilöstöä osallistui kirjaamisvalmennukseen 7 609 henkilöä (julkisen henkilöstön kokonaismäärä noin 80 000, THL
2013). Koulutusorganisaatioiden opettajia osallistui Kansa-koulu-hankkeen kirjaamisvalmentajien valmennuksiin 28 henkilöä.
Kansa-koulu II-hankkeen tavoitetilana on, että sosiaalihuollon asiakastietoa kirjattaessa koko Suomessa on
yhtenäiset menettelytavat, jolloin sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimukset ovat siirtyneet osaksi sosiaalipalvelujen arkea.
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 määrämuotoisesta 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.
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Lukumäärät ovat arvioita vuoden 2017 syksyn ryhmien osalta
Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013. THL
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4. Sote-palveluja järjestävissä ja tuottavissa organisaatioissa on kartoitettu asiakirjahallinnon nykytilaa
ajantasaisella nykytilan kartoituksen työkalulla.
Hankkeen toimenpiteet on jaettu neljään työpakettiin, joita ovat:
Työpaketti 1: Määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönoton tukeminen
Työpaketti 2: Määrämuotoisen kirjaamisen osaamisen laajentaminen uusiin kohderyhmiin
Työpaketti 3: Määrämuotoisen kirjaamisen jatkokehittäminen valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla
Työpaketti 4: Nykytilan kartoituksen työkalun käyttöönoton edistäminen
Hanke toteuttaa kansallisen toteutuksen tavoitteista3 erityisesti tavoitetta kaksi, jossa vähennetään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tekemää päällekkäistä kirjaamista sekä siirrytään asiakas- ja potilastietojen kirjaamisessa ja käsittelyssä yhtenäisiin toimintamalleihin ja yhteisten tietorakenteiden ja määrittelyjen mukaiseen tiedonhallintaan.
Hankkeen toteutuksen koko maassa mahdollistaa valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusverkosto,
jossa osaamiskeskuksissa toimivat kehittämistyön ammattilaiset yhdessä yksityisten ja julkisten toimijoiden
kanssa yhtenäistävät sosiaalihuollon asiakas- ja potilastiedon kirjaamisen menettelytapoja. Hankkeessa
ovat mukana kaikki 11 sosiaalialan osaamiskeskusta sekä Hyvinvointialan liitto ja oppilaitokset. Osatoteuttajia ovat Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasso Oy, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONetBOTNIA, Itä-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskus ISO, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy ja Pohjois-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskus Poske. Muut sosiaalialan osaamiskeskukset (Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Koske, Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso, Länsi- ja Keski-uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Oy, Ab Finlandssvenska Kompetenscentret FSKC sekä Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa Pikassos Oy) osallistuvat hankkeeseen hankekumppaneina. Kukin osaamiskeskus verkottaa oman alueensa kunnat, kuntayhtymät ja maakunnat sekä
Hyvinvointialan liitto yksityiset palveluntuottajat mukaan työpakettien toteutukseen. Hallinnoijana toimii
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2018 – 31.12.2019 ja
sen kokonaiskustannukset ovat 1,2 miljoonaa €.

2 Taustaa
2.1 Sosiaalihuollon Kanta-palvelut ja Kansa-hanke
Kanta-palvelut on yhteinen nimitys sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille, joiden osaksi rakennetaan sosiaalihuollon käyttöön soveltuvia palveluja kuten asiakastiedon arkistoa.
Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen kautta sosiaalihuollon asiakastiedot ovat ammattilaisten käytössä ja Omakannan laajentuessa sosiaalihuollon käyttöön myös asiakkaat saavat omat asiakastietonsa käyttöönsä nykyistä helpommin. Kansa-hanke4on sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohanke, jota koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kansa-hankkeen hankesuunnitelma yhdessä sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuurikuvauksen kanssa kuvaa sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämissuunnan vuoteen 2020 saakka.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät
valtionavustukset. Valtionavustusohje 30.8.2017
4
Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohanke
(Kansa-hanke) THL 10/2016
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Kansa-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa asiakastiedon saatavuus siellä, missä asiakastieto on tarpeen
asiakkaan palvelun suunnittelemiseksi ja järjestämiseksi. Hankkeen strategisiksi tavoitteiksi on asetettu: (1)
asiakastietojärjestelmien tekninen ja semanttinen yhteentoimivuus on parantunut, (2) asiakastietojen saatavuus on parantunut, (3) asiakastiedon päällekkäinen kirjaaminen on vähentynyt, (4) asiakastiedon laatu
on parantunut, (5) asiakastietojen vertailukelpoisuus on lisääntynyt, (6) asiakastietojen hyödynnettävyys on
lisääntynyt ja (7) sosiaalihuollon palvelutuotanto on tehostunut. Tässä hankkeessa tuetaan erityisesti tavoitteita 2-6.
Kansa-hankesuunnitelmaan on kirjattuna toimenpiteet, jotka vaaditaan Kanta-palveluihin liittyviltä organisaatioilta. Organisaatioiden liittyminen sosiaalihuollon Kanta-palveluihin alkaa vuonna 2018. Kansa-koulu IIhanke tukee toimenpiteistä erityisesti ensimmäistä toimenpidettä, joka on määrämuotoisen kirjaamisen
käyttöönotto. Kuten hankesuunnitelmaankin on kirjattuna ”sosiaalialan osaamiskeskuksilla on merkittävä
rooli asiakasasiakirjalain toimeenpanon ja määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönoton tuessa” ja tätä varten
tarvitaan riittävä resurssi. Kansa-hankkeen toteutukseen tarvitaan riittävän vahva alueellinen toimeenpanoverkosto, jonka osa sosiaalialan osaamiskeskusverkosto on.

2.2 Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista
Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 2015/254 (jatkossa asiakasasiakirjalaki) tuli voimaan 1.4.2015. Lain
voimaantulo on vaiheistettu siten, että rekistereitä ja ammatillisen henkilöstön käyttöoikeuksia koskevat
säännökset tulevat voimaan viimeisinä viimeistään 1.1.2021. Laki on ensimmäinen yleislaki, jossa säädetään
asiakastietojen kirjaamisesta sekä kirjaamiseen liittyvistä velvoitteista sekä julkisessa että yksityisessä sosiaalihuollossa.
Laki toi velvoitteen kirjata sosiaalihuollon asiakastiedot. Sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö ja asiakastyöhön osallistuva avustava henkilöstö kirjaa asiakastiedot aina, kun asiakkaalle järjestetään, suunnitellaan
ja/tai toteutetaan sosiaalihuollon palveluja. Kirjaamisvelvoite kestää koko asiakkuuden ajan ja myös asiakkuuden päättyminen on kirjattava asiakasasiakirjaan. Laki edellyttää, että asiakasasiakirjojen kieli on selkeää ja ymmärrettävää. Asiakasasiakirjat tulee laatia ja säilyttää siten, että niitä voidaan hyödyntää eri tarkoituksiin asiakasprosessissa ja organisaation toiminnassa. Lain vaatimukset eivät siirry sosiaalipalvelujen
arkeen ilman mittavaa panostusta ammattilaisten kirjaamisosaamisen vahvistamiseen. Tämä tarkoittaa
noin 140 000 sosiaalialalla toimivan työntekijän perehdyttämistä lain tarkoittamiin kirjaamiskäytäntöihin.
Lain mukaan sosiaalihuollossa laadittavien asiakirjojen sisällön tulee noudattaa asiakasasiakirjalaissa esitettyjä minimisisältöjä. Laissa on määritelty kaikille sosiaalihuollon asiakirjoille yhteiset perustiedot ja asiakirjatyyppikohtaiset tarkemmat tietosisällöt. Asiakasasiakirjojen tietosisällöistä säädetään myös muissa laeissa,
esim. sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) ja lastensuojelulaissa (417/2007). Sosiaalihuollon palvelunantajien
on toteutettava laatimissaan asiakirjoissa kansallisesti yhtenäisiä tietorakenteita sitten, kun THL antaa niistä
määräyksen asiakasasiakirjalain toimivaltapykälän (§5) nojalla.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen integraation edetessä myös kirjaaminen ja tiedon liikkuminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden ja muiden organisaatioiden välillä tulee koko ajan ajankohtaisemmaksi. Asiakasasiakirjalaissa on jo säädetty kirjaamisesta sosiaalihuollon toimintayksikön sisäisessä yhteistyössä ja organisaatioiden välisessä monialaisessa yhteistyössä. Kuitenkin sosiaalihuollossa ja terveydenhuollossa syntyviä asiakastietoja koskettaa erillinen lainsäädäntö, joka asettaa haasteita käytännön työssä
yhteiseen kirjaamiseen.
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2.3 Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri
Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tavoitetila vuoteen 2020 esitetään vuonna 2015 julkaistussa kokonaisarkkitehtuurikuvauksessa ’Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittely ja valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut –
Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri’. Julkaisussa kuvataan arkkitehtuurikokonaisuus, jonka
pohjalta pystytään etenemään systemaattisella kehittämistyöllä sosiaalihuollon määrämuotoisen kirjaamisen, sosiaalihuollon valtakunnallisen asiakastiedon arkiston ja muiden sosiaalihuollon toimintaa tukevien
tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönottamiseksi. Arkkitehtuurikuvaus on tarkoitettu hyödynnettäväksi alueellisella ja paikallisella tasolla.
Toiminta-arkkitehtuurin tavoitetilaksi on asetettu sosiaalihuollon palvelutuotannon jäsentäminen kansallisesti yhtenäisellä tavalla ja että tiedonhallinnan prosessit ovat yhdenmukaisia ja ne tukevat sosiaalipalvelujen laadukasta tuottamista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut määräyksen sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta ja määritellyt palvelutehtävissä annettavat sosiaalipalvelut. Viimeisenä on valmistunut yhtenäiset palveluprosessien kuvaukset palvelutehtävittäin keväällä 2017. Sosiaalipalvelujen luokituksen vieminen tietojärjestelmiin on edellytys Kanta-palveluihin liittymiselle. Tämä on edellytys myös sosiaalihuollon laadukkaan tietojohtamisen toteutukselle. Palvelutehtävien yhdenmukainen jäsennys toimii asiakastietojen käyttöoikeuksien määrittelyn ja siten myös asiakkaiden tietosuojan toteutumisen perustana.
Tietoarkkitehtuurin tavoitetilaksi on määritelty, että sosiaalihuollon toimijat käyttävät yhtenäisiä asiakastietomalliin perustuvia asiakasasiakirjoja ja tallentavat ne standardoidussa muodossa sosiaalihuollon valtakunnalliseen asiakastiedon arkistoon. Asiakastietomallin käyttöönotto on mittava ponnistus, joka edellyttää
paljon tukea ja ohjausta sosiaalialan organisaatioille ja niissä työskentelevälle henkilöstölle kirjaamisosaamisen vahvistamiseen ja toimintakäytäntöjen kehittämiseen sekä tietojärjestelmiin tehtäviin muutoksiin.
Tämä edellyttää vahvaa koulutuksellista tukea henkilöstölle.

2.4 Sosiaalialan osaamiskeskukset tiedonhallinnan kehittäjinä
Maamme 11 sosiaalialan osaamiskeskusta muodostavat maan kattavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan
alueellisen verkoston, joka on samalla ainoa sosiaalialaa alueellisesti kokoava yhteistyörakenne (vrt. sairaanhoitopiirit terveydenhuollossa). Sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaa säätelee laki sosiaalialan
osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001).
Lain mukaan kunkin osaamiskeskuksen tehtävänä on toimialueellaan turvata:
1. sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen kehittyminen ja välittyminen;
2. peruspalvelujen kehittyminen sekä erityisosaamista vaativien erityispalvelujen ja asiantuntijapalvelujen kehittyminen ja välittyminen;
3. sosiaalialan perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys;
4. sosiaalialan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan toteutuminen; sekä
5. muiden 1 §:n 1 momentin tavoitetta palvelevien tehtävien toteutuminen.
Sosiaalialan osaamiskeskusten Sosiaalialan tiedonhallinnan alueellisen kehittämisen valtakunnallinen yhteistyöverkosto (jatkossa STAKE-verkosto) on toiminut vuodesta 2014 lähtien. Valtakunnalliseen verkostoon
on jokaisesta osaamiskeskuksesta nimetty asiantuntijajäseniä. Verkostossa on ollut myös THL:n Oper-yksikön asiantuntijoiden edustus. Lisäksi useammalla osaamiskeskuksella on omalla alueellaan säännöllisesti
kokoontuva, sosiaalialan tiedonhallinnan asiantuntijoita yhteistyöhön kokoava, alueellinen yhteistyöryhmä.
Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat lisäksi tuottaneet omilla alueillaan tietoa sosiaalialan tiedonhallinnan
nykytilasta ja kehittämiskohteista selvityksiä sekä käynnistäneet sosiaalihuollon tiedonhallintaan liittyvää
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kehittämistyötä. FSKC (Ab det Finlands-Svenska Kompetenscentret inom det sociala området) varmistaa
osaltaan hankkeen toteutumisen myös ruotsinkielisenä.
STAKE-verkosto valmisteli Kansa-koulu-hankkeen, jonka toteutus käynnistyi 1.8.2015 ja joka on päättymässä 31.12.2017. Kansa-koulu-hanke koostuu kahdesta toisiinsa limittyvästä kehittämiskokonaisuudesta.
Ensimmäinen kehittämiskokonaisuus sisältää kansallisten toiminta- ja tietomääritysten käyttöönoton ja toisessa keskitytään kirjaamisosaamisen kehittämiseen sosiaalialan organisaatioissa. Hankkeen kohderyhmänä
on sosiaalihuollon asiakastietoa kirjaava ammatillinen henkilöstö yksityisissä ja julkisissa organisaatioissa.
Kansallisten luokitusten ja asiakasasiakirjarakenteiden toimeenpanoa on edistetty seitsemän pilotin kanssa.
Kirjaamisosaamista on edistetty järjestämällä kirjaamisvalmentajien valmennusta koko valtakunnassa yhtenäisellä valmennusmateriaalilla.
Kansa-koulu-hankkeen myötä jokaisen sosiaalialan osaamiskeskuksen osaaminen sosiaalihuollon tiedonhallinnassa on vahvistunut. Jokaisessa osaamiskeskuksessa on Kansa-koulu-hankkeen aluekoordinaattori ja
ruotsinkielisessä sosiaalialan osaamiskeskuksessa yhteyshenkilö. Kansa-koulu-hankkeen hankehenkilöstö
muodostaa verkoston, joka tekee tiivistä yhteistyötä THL:n, STM:n ja alueiden kuntatoimijoiden kanssa sosiaalihuollon Kanta-palveluiden käyttöönottoon valmistautumisen tukemiseksi. Hankkeessa valmennetut kirjaamisvalmentajat muodostavat maakunnalliset kirjaamisvalmentajien verkostot, joita aluekoordinaattorit
koordinoivat. Verkostojen tehtävänä on käsitellä kirjaamisen käytännöissä ilmenneitä kysymyksiä ja kehittää kirjaamisosaamista valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla. Tämä vahvistaa organisaatioiden valmiuksia
liittyä Kanta-palveluihin.
Sosiaalialan osaamiskeskusten ammattilaisilla on pitkäaikaista ja laaja-alaista kokemusta eri toimijoita yhteen kokoavasta kehittämistyöstä ja kehittämishankkeiden suunnittelusta, toteuttamisesta sekä hallinnoinnista (mm. Sosiaalialan kehittämishanke 2003 - 2007, Kaste-ohjelman 2008 – 2015 ja Sosiaali- ja terveysministeriön viiden kärkihankkeen 2016 - alueellisessa toimeenpanossa). Osaamiskeskukset ovat antaneet asiantuntijapanoksensa tiedonhallinnan kehittämishankkeisiin mm. Sosiaalialan tietoteknologiahanke vuosina
2005–2011 (ISO), Kaaso-hanke 2005–2009 (Socom), Tikesos-hankkeen jatkotyöt 2012 (ISO), SAKKE-hanke
2013–2015 (Socom), LaTo-hanke 2014–2015 (Sosiaalitaito), @Sosiaalipalvelut 2014–2015 (Sosiaalitaito),
KiTi-hanke 2014–2015 (Pikassos), Perho-hanke 2014–2015 (ISO), IKI-hanke 2015-2016 (Vasso) ja Kansakoulu-hanke 2015-2017 (Socom + muut osaamiskeskukset).

2.5 Määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanon tilanne Kansa-koulu-hankkeen päättyessä
Kansa-koulu-hankkeen hankesuunnitelman valmisteluvaiheessa valmistui kaksi sosiaalialan osaamiskeskuksissa tehtyä selvitystä ’Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet KaakkoisSuomessa’ (Buure & Kontio, 2014) ja ’Sosiaalihuollon tiedonhallinnan alueellinen yhteistyö’ (Lehmuskoski &
Linna, 2014). Kansa-koulu-hankkeen kehittämistyö kohdennettiin selvityksissä esiin nousseisiin keskeisiin
kehittämiskohtiin. Näitä olivat: yhtenäisen asiakastietomallin käyttöönotto, käsitteiden yhtenäistäminen ja
kirjaamisen yhtenäistäminen siirtymällä rakenteiseen kirjaamiseen. Buuren ja Kontion mukaan myös prosessien mallintamista ja kehittämistä pidettiin tärkeänä, jotta tarvittava asiakastieto on ajantasaisesti prosessin toimijoiden saatavilla.
Kansa-koulu-hankkeen tukemissa piloteissa on otettu käyttöön sosiaalihuollon palvelutehtäväluokitusta,
yhtenäistetty asiakasasiakirjarakenteita sekä kartoitettu ja yhtenäistetty prosesseja. Lisäksi käsitteitä on
yhtenäistetty hyödyntäen sosiaalialan tiedonhallinnan sanastoa. Pilottien työn edetessä on vahvistunut käsitys, että sosiaalihuollon tietojärjestelmiä on pääosin kehitetty organisaatio- ja palvelukohtaisesti. Tietojärjestelmiä on vuosien varrella rakennettu eri logiikalla ja siksi kokonaisuuden hallinta on vaikeaa. Tästä
syystä sosiaalihuollon organisaatioiden liittyminen Kanta-palveluihin edellyttää organisaatioissa suunnitel-
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mallista valmistautumista. Hankkeessa kehitetty nykytilan kartoituksen työkalu ja pilottien hyvien käytäntöjen koonti, jotka ovat kaikkien hyödynnettävissä, avustavat tässä työssä. Hankkeen päättyessä organisaatioiden tukeminen ja pilottien hyvien käytäntöjen levittäminen on vasta alkanut ja jää siten kesken.
Kansa-koulu-hanke ja siihen sisältyneet toimenpiteet suunniteltiin ajalle 1.8.20115 – 30.6.2018. Hankkeen
toteutusajan lyhentymisen vuoksi toiminta- ja tietomääritysten kehittämiskokonaisuudessa ei ehditty toteuttamaan kaikkia toimenpiteitä:





Sosiaalihuollon palvelutehtäväluokitusta ei ehditä ottamaan käyttöön organisaatioissa aikataulusyistä ja tietojärjestelmien kehitystyön keskeneräisyyden vuoksi
Sosiaalihuollon organisaatioiden palveluprosessien kuvauksia ei ole yhtenäistetty kansallisten prosessikuvausten mukaisesti: kansalliset prosessikuvaukset julkaistiin vasta huhtikuussa 2017, jolloin
useat pilotit olivat päättyneet
Sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisia asiakasasiakirjojen sisältöjä ei ole otettu käyttöön asiakastietojärjestelmissä kaikilta osin suunnitellun mukaisesti. Osa asiakirjarakenteista on julkaistu niin
myöhään, ettei niitä ole ehditty piloteissa ottaa käyttöön.

Hankkeen toisessa kehittämiskokonaisuudessa, kirjaamisosaamisen kehittämisessä, on hankkeessa edetty
hyvin. Kirjaamisosaamista on edistetty järjestämällä kirjaamisvalmentajien valmennusta koko valtakunnassa hankkeessa tuotetulla yhtenäisellä valmennusmateriaalilla. Kirjaamisvalmentajien valmennus on toteutettu kahdessa vaiheessa, joista toinen vaihe on kesken hankkeen päättyessä. Kirjaamisvalmentajia on
tähän mennessä valmistunut yhteensä 1 4265. Valmistuneista kirjaamisvalmentajista suurin osa on julkisista
organisaatioista 1 247 henkilöä, yksityisten organisaatioiden työntekijöitä on 151 ja koulutusorganisaatioiden edustajia 28 henkilöä. Kirjaamisvalmentajat ovat valmentaneet oman organisaationsa henkilöstöä 310
ryhmää, joihin on osallistunut 6 416 henkilöä.
Kirjaamisvalmennuksen ryhmissä on ollut nähtävissä sosiaalihuollon asiakastietoa kirjaavien ammattilaisten
selkeä tarve yhtenäistää sosiaalihuollon asiakas- ja potilastiedon kirjaamiskäytäntöjä. Monissa organisaatioissa valmennusten jälkeen on päivitetty tai luotu uusia ohjeita organisaation kirjaamisen yhtenäistämiseksi. Kirjaamisvalmennuksen sisältö on laaja ja kirjaamisen lisäksi kattaa sosiaalihuollon tiedonhallinnan
käsitteellisesti vaikeaksi koettuja luokituksia, määrityksiä ja määräyksiä. Tämä antaa kirjaamisvalmentajille
valmiuksia osallistua omassa organisaatiossaan sosiaalihuollon Kanta-palvelujen liittymisvalmisteluihin sekä
tietojärjestelmien kehitystyöhön. Kuusisto-Niemi (2016) väitöskirjassaan ’Tiedon hallinta sosiaalihuollossa’
toteaakin, että tietojärjestelmien käyttäjien eli sosiaalialan ammattilaisten osallisuutta kehitystyössä on lisättävä koko kehitysprosessin aikana. Jotta tähän päästäisiin, ammattilaisten pitäisi nähdä tiedonhallinta ja
tietojärjestelmien käytettävyys, hyväksyttävyys ja merkitys toiminnalle mahdollistavana, ei välttämättömänä pahana. Tämä edellyttäisi asenteiden ja arvojen muuttumista sekä lisää tietoa kyseisistä aiheista.
Hankkeen toteutusajan lyhentymisen vuoksi kirjaamisosaamisen kehittämisen kehittämiskokonaisuudessa
ei ehditty toteuttamaan kaikkia toimenpiteitä:
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Sosiaalihuollon henkilöstön valmennus- ja perehdytysmateriaalia ei ole saatu kaikkien käyttöön.
Kirjaamisvalmennusmateriaali on Moodle-oppimisympäristössä kirjaamisvalmentajien ja valmennukseen osallistuvien käytössä. Valmennusmateriaali tulee Kanta-verkkokouluun kaikkien käyttöön
vuodesta 2018 alkaen.
Helsingin ja Vaasa 2 (Vaasa 1 on toteutettu Kansa-koulu-hankkeessa) ruotsinkielisiä kirjaamisvalmentajien valmennusryhmiä ei ole ehditty toteuttamaan
Suomenkielinen kirjaamisvalmentajien valmennus:

Lukumäärät ovat arvioita syksyn 2017 ryhmien osalta.
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 Kirjaamisvalmentajien valmennuksen 2. vaiheen kaikkia ryhmiä ei ole ehditty toteuttamaan
 Yksityisten palveluntuottajien kirjaamisvalmentajien valmennus toteutuu vain osittain
Ruotsinkielisen kirjaamisvalmennuksen alueellinen toteutus: ruotsinkielinen kirjaamisvalmennus on
suunniteltu toteutettavaksi kahdessa ryhmässä marras-joulukuussa 2017 ja tammi-helmikuussa
2018. Alueellista toteutusta ei pystytä käynnistämään ennen valmentajavalmennuksen päättymistä.
Näin ollen alueellinen toteutus käynnistyy keväällä 2018
Suomenkielisen kirjaamisvalmennuksen alueellinen toteutus: kirjaamisvalmentajien valmennuksen
vuoden 2017 marras-joulukuussa päättyvien ryhmien ja vuonna 2018 toteutettavien ryhmien osalta
alueellinen toteutus käynnistyy vuonna 2018, koska alueellista toteutusta ei pystytä käynnistämään
ennen valmentajavalmennuksen päättymistä.

2.6 Määrämuotoisen kirjaamisen jatkotuen tarpeita
Kansa-koulu-hankkeen molemmissa kehittämiskokonaisuuksissa on tehty tiiviisti työtä määrämuotoisen
kirjaamisen käyttöönoton tukemiseksi niin julkisten kuin yksityisten sote-toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat olleet sosiaalialan henkilöstö ja sosiaalialan johtotehtävissä sekä sosiaalihuollon tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan parissa työskentelevät henkilöt. Yhteistyö on ollut mahdollista toteuttaa näin
laajamittaisesti hyödyntäen sosiaalialan osaamiskeskuksia, joilla on omilla toiminta-alueillaan verkostot,
jotka jo pitkään ovat työskennelleet näiden kehittämisteemojen parissa yhdessä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Hankkeen edetessä eri tahot ovat laajasti tuoneet esiin sosiaalihuollon tiedonhallinnan
kentän tuen tarpeita.
Kirjaamisvalmennuksen toteutuksen yhteydessä on noussut esiin sosiaalihuollon tiedonhallinnan osaamisen tarpeita, tiedon puutetta ja ohjauksen tarvetta. Kansa-koulu-hankkeen kirjaamisvalmennus on kohdistunut sosiaalihuollon asiakastietoa kirjaavaan henkilöstöön, jolla on mahdollisuus edistää ja ylläpitää asiakastiedon tuottamisen osaamista omassa organisaatiossaan ja perehdyttää koko henkilökunta määrämuotoiseen kirjaamiseen. Kirjaamisvalmennusta on kohdennettu myös esimiehille ja koulutusorganisaatioiden
edustajille, mutta heitä ei ole kovinkaan paljon valmennuksiin osallistunut. Osalla esimiehistä tiedonhallinnan osaamisessa on puutteita ja hankehenkilöstölle on tullut toiveita esimiesten valmennuksen järjestämiseksi. Koulutusorganisaatioiden tehtävänä taas on perusopetuksessaan välittää tieto sosiaalihuollon tiedonhallinnasta ja kirjaamisesta opiskelijoille. Näin tulevilla sosiaalialan ammattilaisilla on valmiudet yhtenäistää asiakastietoa ja kirjata määrämuodossa. Kansa-koulu-hankkeen kirjaamisvalmennus on kertaluonteinen valmennus ja sen lisäksi tarvitaan tiedonhallinnan peruskoulutuksen lisäämistä sosiaalialan keski- ja
korkea-asteen koulutuksiin sekä osaksi täydennyskoulutusta. Sote-tieto hyötykäyttöön 2020-strategian yhtenä tavoitteena on, että sote-ammattilaisten keski- ja korkea-asteen koulutuksen sekä täydennyskoulutuksen opetussuunnitelmiin sisällytettäisiin tiedonhallinnan, tietosuojan, tietoturvan ja tietojärjestelmien käyttöön liittyviä opintoja.
Kuntaorganisaatioissa on asiakastyössä toimivien työntekijöiden ja heidän esimiestensä ja sosiaalihuollon
tiedonhallinnan toimijoiden lisäksi asiakirjahallinnon työntekijöitä, jotka tiiviisti liittyvät sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämistyöhön. Kansallisarkiston tavoitteena on, että julkishallinnon pysyvästi säilytettävät
asiakirjatiedot säilytetään yksinomaan sähköisessä muodossa. Valtioneuvosto on 21.6.2017 tehnyt tästä
periaatepäätöksen, jonka mukaisesti julkisen hallinnon tuottama digitaalinen asiakirjallinen aineisto arkistoidaan ainoastaan digitaalisena. Lisäksi ”viranomaisten hallussa oleva arkistoitava analoginen asiakirjallinen aineisto digitoidaan vuoteen 2030 mennessä”.
Asiakirjahallinnon asiantuntijoiden tietotaitoa tarvitaan tulevien suurten massadigitointien lisäksi esim. sosiaalihuollon organisaatioiden lukuisten nykyisten henkilörekisterien yhdistämisen suunnitteluun, sosiaalihuollon organisaatioiden ja/tai rekisterinpitäjien (maakuntien) uusien henkilörekisterien suunnitteluun sekä
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sosiaalihuollon organisaatioiden sähköisten arkistonmuodostussuunnitelmien (eAMS), tiedonohjaussuunnitelmien (TOS), henkilörekisterien ja rekisteriselosteiden laatimiseen ja päivittämiseen. Asiakirjahallinnon
asiantuntijat ovat yksi keskeinen toimijajoukko sosiaalihuollon Kanta-palveluiden käyttöönotossa. He tarvitsevat valmennusta sosiaalihuollon toimialasta ja tietoa mm. sosiaalihuollon henkilörekisterejä koskevista
lakimuutoksista, sosiaalihuollon Kanta-palvelujen vaatimuksista, THL:n määräyksistä, sosiaalihuollon tiedonhallinnan yhteydessä käytettävistä luokituksista ja julkaistuista sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteista, jotta he voivat huomioida ne työssään.
Yksityiset sosiaalipalveluiden palveluntuottajat tuottavat merkittävän osan palveluistaan kuntaorganisaatioille. Yksityisten palveluntuottajaorganisaatioiden kohdalla on Kansa-koulu-hankkeen aikana noussut esille
laajamittainen koulutustarve. Koulutukset tulisi toteuttaa eri tavoin kuin Kansa-koulu-hankkeen toteuttamat kirjaamisvalmentajien valmennukset, koska maantieteellisesti laajalla alueella toimivat yritykset hyötyisivät yhteistä keskustelua lisäävästä, pääosin etäyhteyksillä toteutetusta valmennuksesta. Koska myös yksityisten palveluntuottajien tuottamat asiakasasiakirjat kuuluvat pääosin julkisten palvelunjärjestäjien, jatkossa maakuntien, rekisteriin, hyödyttää kirjaamisen laajamittainen yhtenäistäminen myös julkisissa organisaatioissa työskenteleviä sote-ammattilaisia ja yhteisiä asiakkaita tiedon hyödynnettävyyden lisääntyessä.
Yksityiset sosiaalipalveluiden palveluntuottajat ovat heterogeenisempi joukko kuin julkisia palveluja tuottavat organisaatiot. Yksityisten palveluntuottajien liittyminen terveydenhuollon Kanta-palveluihin on tuonnut
esiin osaamisvajeita. Osaamisvajeet ovat pitkälti samoja kuin julkisilla palveluntuottajilla tai koulutusorganisaatioilla. Ne liittyvät määrämuotoisen kirjaamisen lisäksi mm. tietoihin sosiaalihuollon henkilörekisterejä
koskevista lakimuutoksista, sosiaalihuollon Kanta-palvelujen vaatimuksista, THL:n määräyksistä, sosiaalihuollon tiedonhallinnan yhteydessä käytettävistä luokituksista ja julkaistuista sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteista, tietosuoja ja -turva kysymyksiin. Monille sosiaalipalveluiden palveluntuottajille määrämuotoisen kirjaamisen kouluttaminen henkilöstölle sekä Kanta-palveluiden liittymisvalmistelujen ja liittymisen toteuttaminen ovat vaativia, jopa ylitsepääsemättömiä ponnistuksia ilman vahvaa tukea.

3 Tarkoitus, tavoitteet ja kohderyhmä
3.1

Tarkoitus ja tavoitteet

Hanke on osana toteuttamassa Kansa-hankkeen toimeenpanoa. Hanke tukee Kansa-hankkeen tavoitetta
mahdollistaa asiakastiedon saatavuus siellä, missä asiakastieto on tarpeen asiakkaan palvelun suunnittelemiseksi tai järjestämiseksi. Keskeisenä toiminta-ajatuksena on edistää tiedon tuottamisen prosessien kehittymistä sosiaalipalveluissa vastaamaan asiakasasiakirjalailla tavoiteltavia menettelytapoja asiakastietojen
käsittelyssä. Toimintakäytäntöjen yhtenäistämisellä tähdätään tasalaatuisiin ja asiakaslähtöisiin sosiaalipalveluihin kaikkialla maassa. Hankkeessa vahvistetaan sosiaalialan henkilöstön osaamista tiedonhallinnan
käytännöissä ja määrämuotoisessa kirjaamisessa.
Kansa-koulu II-hankkeella tähdätään tavoitetilaan, että sosiaalihuollon asiakastietoa kirjattaessa koko Suomessa on yhtenäiset menettelytavat jolloin sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimukset ovat siirtyneet
osaksi sosiaalipalvelujen arkea.
Suomessa ollaan tilanteessa, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki on voimassa ja sen toimeenpano etenee vaiheittain. Sen sijaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistuksen kannalta tarpeelliset tiedonhallintaa koskevat säännökset
ovat vasta valmistelussa tai joiltain osin valmistelua ei ole vielä aloitettu. Lakiuudistusten toimeenpanossa
on huolehdittava, että sosiaalipalvelujen toteutuksen ja tiedonhallinnan käytännön yhtenäisyys toteutuu
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koko maassa. Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa lainsäädännön edellyttämä yhteentoimivuus osin
organisatorisella ja semanttisella tasolla. Hankkeella tähdätään sosiaalipalveluissa tehtävän asiakastyön yhdenmukaisiin käytäntöihin. Semanttista yhteentoimivuutta edistetään lisäämällä määrämuotoisen kirjaamisen osaamista sekä sosiaalihuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurin tuntemusta. Tämä on edellytys asiakasprosessien yhtenäistämiselle ja asiakkaan saamien palveluiden tasalaatuisuudelle. Sosiaalihuollon asiakastietoja käsittelevän henkilöstön osaaminen ja määrämuotoisen kirjaamisen edellyttämä toimintakulttuurin muutos organisaatioissa ovat tärkeimpiä tekijöitä sosiaalihuollon Kanta-palveluiden käyttöönoton ja
asiakasasiakirjalain toimeenpanon onnistumisessa.
Hankkeen tavoitteena on, että:








3.2

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.
Sote-esimiesten, koulutusorganisaatioiden edustajien, yksityisten palveluntuottajien edustajien
sekä kunnan asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden ja sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjien osaaminen sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanosta ja määrämuotoisesta 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.
Kirjaamisvalmentajien alueelliset verkostot toimivat tavoitteellisesti siten, että on mahdollista kehittää määrämuotoista kirjaamista valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla ja vahvistaa kirjaamisvalmentajien kautta sosiaalihuollon tiedonhallinnan osaamista sote-organisaatioissa.
Sote-palveluja tuottavissa ja järjestävissä organisaatioissa on hyödynnetty nykytilan kartoituksen
työkalua ja työkalu on ajantasainen.

Kohderyhmä

Kansa-koulu II-hankkeen kohderyhmänä on sosiaalialan henkilöstö, joka käsittelee työssään sosiaalihuollon
asiakastietoja. Henkilöstöä työskentelee sekä yksityisissä että julkisissa organisaatioissa. THL:n tilastojen
mukaisesti vuonna 2013 sosiaalipalvelujen henkilöstön kokonaismäärä oli 140 000 henkilöä. Tästä yksityisen henkilöstön määrä on noin 61 000 ja julkisen henkilöstön määrä noin 80 000. Saumattoman tiedonkulun kannalta on tärkeää että julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa omaksutaan määrämuotoinen kirjaaminen osaksi arkityötä.
Kansa-koulu II-hankkeen kohderyhmä laajenee vahvemmin sosiaalipalvelujen esimiehiin sekä sosiaalialan
keski- ja korkea-asteen koulutusorganisaatioiden edustajiin. Esimiesten rooli korostuu, kun kirjaamisvalmennuksissa omaksuttua tietoa viedään osaksi operatiivista toimintaa, osaksi rakenteita ja käytäntöjä.
Keski- ja korkea-asteen koulutuksen sekä täydennyskoulutuksen opetussuunnitelmiin on tarvetta sisällyttää
sosiaalihuollon tiedonhallinnan sisältöjä nykyistä enemmän.
Asiakirjahallinnon asiantuntijat ovat yksi keskeinen toimijajoukko sosiaalihuollon Kanta-palveluiden käyttöönotossa. He tarvitsevat valmennusta sosiaalihuollon tiedonhallinnan vaatimuksista ja ovat siten yksi
kohderyhmistä, joihin kirjaamisvalmennusta laajennetaan.
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4 Rakenne ja työsuunnitelma
Kyseessä on valtakunnallinen hanke, jota toteutetaan kaikkien sosiaalialan osaamiskeskusten toiminta-alueilla. Eri osaamiskeskusalueilla tehtävän tuen toteutumisen kokemukset hyödynnetään ja levitetään koko
maassa. Käytännön toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä sosiaalipalvelujen tuottamisesta vastaavien kuntien, kuntayhtymien ja tulevissa rakenteissa palvelunjärjestäjänä toimivien maakuntien sekä yksityisten palvelutuottajien ja oppilaitosten sekä keskeisimpien ICT-palveluja tuottavien organisaatioiden
kanssa. Kansa-koulu II-hanke koostuu neljästä työpaketista.
Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitteilla olevan uudistuksen mukaisesti palvelujen tuottajana tulee jatkossa olemaan maakunta, jolloin Suomessa on 18 palvelujen järjestäjänä toimivaa maakuntaa ja mahdollisesti yksityisesti toimivia sote-keskuksia. Kansa-koulu-hankkeen pilottien loppuraporteissa on havaittavissa,
kuinka sosiaalihuollon tietojärjestelmiä on kehitetty pääosin organisaatio- ja palvelukohtaisesti. Uusissa palvelurakenteissa ja Kanta-palveluiden liittymisen edellytyksenä on, että valtakunnallinen sosiaalihuollon
asiakastietomalli ja sosiaalipalvelujen luokitus on käytössä sote-organisaatioissa. Tämä edellyttää paljon
tukea ja ohjausta organisaatiolle ja henkilöstölle.
Tämän hankkeen keskeisimpänä tarkoituksena on jatkaa Kansa-koulu-hankkeessa aloitettua sosiaalialalla
toimivan henkilöstön ja koulutusorganisaatioiden määrämuotoisen kirjaamisen osaamisen vahvistamista
sekä valmentaa alan ammattilaisia asiakasasiakirjalain mukaisten vaatimusten toteuttamiseen käytännön
asiakasprosessissa. Hanke jatkaa kirjaamisvalmentajien valmennusten toteuttamista koko Suomen alueella.
Valmistuvat kirjaamisvalmentajat taas järjestävät omissa organisaatioissaan koulutusta koko henkilöstölle.
Kirjaamisvalmentajat tulevat toimimaan kirjaamisen asiantuntijoina ja jäseninä alueellisissa kirjaamisvalmentajien verkostoissa. Verkosto käsittelee kirjaamisen käytännöissä ilmenneitä kysymyksiä ja kehittää kirjaamisosaamista valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla. Tätä kautta vahvistetaan sote-organisaatioiden
osaamista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa.
Tässä hankkeessa kirjaamisvalmennuksen kohderyhmä laajenee. Hanke järjestää kirjaamisvalmennusta
myös sote-esimiehille, koulutusorganisaatioiden edustajille ja sote-organisaatioiden asiakirjahallinnosta
vastaaville toimijoille. Näille kohderyhmille valmistetaan valmennusmateriaali, jonka pohjana on nykyinen
valmennusmateriaali, ja jota täydennetään tarvittavin osin. Valmennusten toteutusta tullaan myös muuttamaan tarpeita vastaavaksi.

4.1 Työpaketti 1: Määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönoton tukeminen
Työpaketissa 1 valmennetaan kirjaamisvalmentajia, joilla on valmius valmentaa sosiaalihuollon asiakastyötä
kirjaavia ammattilaisia määrämuotoiseen kirjaamiseen sekä tukea organisaatioiden valmistautumista
Kanta-palveluihin. Valmentajavalmennukset toteutetaan yhtenäisen mallin ja sisällön mukaisesti kullakin
osaamiskeskusalueella.
Työpaketissa jatketaan kirjaamisvalmentajien valmennuksia niillä alueilla, joissa valmennuksia ei ehditty
toteuttaa Kansa-koulu-hankkeen aikana. Lisäksi kartoitetaan ne alueet, joissa kirjaamisvalmentajien valmennukseen ei ole osallistuttu ollenkaan, osallistuminen on ollut vähäistä tai henkilöstöön on tullut muutoksia. Valmennus kohdennetaan näille alueille.
Yhteistyössä THL:n kanssa syvennetään yhden palvelutehtävän kirjaamisosaamista kirjaamisvalmennuksella. Palvelutehtävä määritellään hankkeen käynnistymisen jälkeen yhdessä THL:n kanssa. Yhdessä THL:n
kanssa tuetaan myös THL:n määräyksen ’käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin’ mukaisesti käyttöoikeuksien määrittelemistä sote-organisaatioissa.
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Tavoite: 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.
Toimenpiteet:








Suomenkielinen kirjaamisvalmentajien valmennus jatkuu Kansa-koulu II-hankkeen jatkosuunnitelman mukaisesti seuraavasti: Helsinki 4 ryhmä 9.1., 25.1., 7.2., ja 27.2.2018
Ruotsinkielinen kirjaamisvalmentajien valmennus jatkuu Kansa-koulu II-hankkeen jatkosuunnitelman mukaisesti seuraavasti: Helsinki 16.1., 17.1., 6.2. ja 7.2.2018, Vaasa 2 ryhmä
Kartoitetaan alueet, joissa on vielä tarvetta kirjaamisvalmentajien valmennukselle, ja järjestetään
valmennukset näillä alueilla
Suomenkielisen ja ruotsinkielisen kirjaamisvalmentajien valmennuksen valmennusmateriaalia päivitetään koko hankkeen ajan vastaamaan kansallisia määrityksiä ja linjauksia
Sovitaan valmennusmateriaalin hyödyntämisestä valtakunnallisesti mm. Kanta-palveluiden verkkokoulun sisällöissä
Syventävä kirjaamisvalmennus kohdennetaan THL:n kanssa yhdessä määriteltyyn asiakirjakokonaisuuteen
Käyttöoikeuksia koskevan määräyksen toimeenpanon tuki

Tuotokset:







Suomenkielinen kirjaamisvalmentajien valmennus on toteutettu niillä alueilla, joilla on tarvetta
Ruotsinkielinen kirjaamisvalmentajien valmennus on toteutettu tarpeen mukaisesti
Suomenkielinen ja ruotsinkielinen kirjaamisvalmentajien valmennuksen valmennusmateriaalia on
päivitetty ja se on ajantasainen kansalliset määritykset ja linjaukset huomioiva
Valmennusmateriaalin hyödyntämisestä valtakunnallisesti on sovittu Kanta-palveluiden verkkokoulun sisällöissä
Syventävä kirjaamisvalmennus yhdessä palvelutehtävässä on suunniteltu ja toteutettu THL:n kanssa
yhteistyössä
On tuettu eri valmennusryhmissä ja tarvittaessa organisaatioita asiakastietojen käyttöoikeuksien
yhtenäistämisessä THL:n määräyksen mukaisesti

Vaikutukset:





Kirjaamisvalmentajien valmistumisen myötä kirjaamisosaaminen ja sosiaalihuollon tiedonhallinnan
osaaminen vahvistuu sosiaalihuollon organisaatioissa.
Kirjaamisvalmennusten alueellisen toteutuksen kautta koko sosiaalihuollon henkilöstön kirjaamisosaaminen ja valmius määrämuotoiseen kirjaamiseen kasvaa.
Ruotsinkielisen henkilöstön valmennus tukee kirjaamisosaamisen vahvistumista kaksi- ja ruotsinkielisissä organisaatioissa.
Käyttöoikeuksien käyttöönotto sote-organisaatioissa edistää asiakkuuden perusteella talletettujen
arkaluonteisten henkilötietojen suojaamista asiattomalta ja oikeudettomalta käytöltä
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4.2 Työpaketti 2: Määrämuotoisen kirjaamisen osaamisen laajentaminen uusiin kohderyhmiin
Työpaketissa 2 kirjaamisvalmennusta laajennetaan koskemaan myös sote-esimiehiä, sote-organisaatioiden
asiakirjahallinnosta vastaavia henkilöitä ja vahvemmin sosiaalihuollon koulutusorganisaatioita sekä yksityisiä palveluntuottajia. Heidän valmennuksensa suunnitellaan ja toteutetaan kunkin ryhmän tarpeiden mukaisesti, jotka kartoitetaan ennen koulutus- ja toteutussuunnitelmien tekemistä. Kuitenkin niin, että Kansakoulu-hankkeessa käytetty valmennusmateriaali on pohjana. Kirjaamisvalmennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä organisaatioissa jo olevien kirjaamisvalmentajien sekä organisaatioissa toimivien kohderyhmien edustajien kanssa. Valmennusten toteutuksessa käytetään eri kohderyhmille soveltuvia toteutustapoja mm. etäyhteydellä toteutettuja valmennusryhmiä ja höydynnetään mm. yksityisten organisaatioiden omia laitteita ja välineitä.
Valmennus vahvistaa ja laajentaa sosiaalihuollon tiedonhallinnan kysymysten ja määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoprosessin yhteistä kehittämistyötä organisaatioissa. Organisaatioissa johto ja asiakastietoa
kirjaava henkilöstö ovat avainasemassa uusien toimintamallien juurruttamisessa ammattilaisten arjen käytäntöihin. Määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönoton toteutumiseksi on erityisen tärkeää, että sote-esimiehet niin yksityisissä kuin julkisissa organisaatioissa ovat tietoisia ja ymmärtävät, mitä yhdenmukainen
asiakastietojen käsittely vaatii organisaatiotasolla. Esimiehillä on keskeinen rooli, kun kirjaamisvalmennuksissa omaksuttua tietoa viedään osaksi operatiivista toimintaa, osaksi rakenteita ja käytäntöjä.
Sosiaalihuollon tiedonhallinnan opetusta toteutetaan tällä hetkellä verraten vaihtelevasti eri koulutustasoilla. Tällä hetkellä on tarvetta tiedonhallinnan koulutuksen lisäämiseen sosiaalialan keski- ja korkea-asteen koulutuksiin sekä osaksi täydennyskoulutusta.
Tavoite: Sote-esimiesten, koulutusorganisaatioiden edustajien, yksityisten palveluntuottajien edustajien
sekä kunnan asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden ja sosiaalipalveluiden tietojärjestelmien pääkäyttäjien osaaminen sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanosta ja määrämuotoisesta 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.
Toimenpiteet:








Valmistellaan koulutussuunnitelma sote-esimiesten, koulutusorganisaatioiden edustajien, yksityisten palveluntuottajien edustajien sekä sote-organisaatioiden asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden ja sosiaalipalveluiden tietojärjestelmien pääkäyttäjien kirjaamisvalmennukseen
Tehdään toteutussuunnitelma sote-esimiesten, koulutusorganisaatioiden edustajien, yksityisten
palveluntuottajien edustajien sekä sote-organisaatioiden asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden ja sosiaalipalveluiden tietojärjestelmien pääkäyttäjien kirjaamisvalmennuksille
Valmistellaan kirjaamisvalmennusmateriaali sote-esimiesten, koulutusorganisaatioiden edustajien,
yksityisten palveluntuottajien edustajien sekä sote-organisaatioiden asiakirjahallinnosta vastaavien
henkilöiden ja sosiaalipalveluiden tietojärjestelmien pääkäyttäjien kirjaamisvalmennukseen Kansakoulu-hankkeen materiaalien pohjalta
Toteutetaan sote-esimiesten, koulutusorganisaatioiden edustajien, yksityisten palveluntuottajien
edustajien sekä sote-organisaatioiden asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden ja sosiaalipalveluiden tietojärjestelmien pääkäyttäjien kirjaamisvalmennukset yhteistyössä organisaatioissa toimivien kirjaamisvalmentajien sekä kohderyhmien edustajien kanssa
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Tuotokset:








Koulutussuunnitelmat sote-esimiesten, koulutusorganisaatioiden edustajien, yksityisten palveluntuottajien edustajien sekä sote-organisaatioiden asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden ja sosiaalipalveluiden tietojärjestelmien pääkäyttäjien kirjaamisvalmennukseen on tehty
Toteutussuunnitelmat sote-esimiesten, koulutusorganisaatioiden edustajien, yksityisten palveluntuottajien edustajien sekä sote-organisaatioiden asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden ja sosiaalipalveluiden tietojärjestelmien pääkäyttäjien kirjaamisvalmennuksille on tehty
Kirjaamisvalmennusmateriaalit sote-esimiesten, koulutusorganisaatioiden edustajien, yksityisten
palveluntuottajien edustajien sekä sote-organisaatioiden asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden ja sosiaalipalveluiden tietojärjestelmien pääkäyttäjien kirjaamisvalmennukseen on tehty Kansakoulu-hankkeen materiaalien pohjalta
Sote-esimiesten, koulutusorganisaatioiden edustajien, yksityisten palveluntuottajien edustajien
sekä sote-organisaatioiden asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden ja sosiaalipalveluiden tietojärjestelmien pääkäyttäjien kirjaamisvalmennuksia on toteutettu yhteistyössä organisaatioissa toimivien kirjaamisvalmentajien sekä kohderyhmien edustajien kanssa

Vaikutukset:




Kun sote-esimiesten, yksityisten palveluntuottajien edustajien sekä kunnan asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden ja sosiaalipalveluissa toimivien tietojärjestelmäasiantuntijoiden osaaminen sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanosta ja määrämuotoisesta kirjaamisesta on lisääntynyt,
on heillä on edellytykset ymmärtää ja toimeenpanna lakimuutosten vaatimat ja Kanta-palveluiden
käyttöönottoon liittyvät tarvittavat muutokset omissa organisaatioissaan.
Sote-ammattilaisten keski- ja korkea-asteen koulutuksen sekä täydennyskoulutuksen opetussuunnitelmiin on sisällytetty nykyistä enemmän sosiaalihuollon tiedonhallinnan, tietosuojan ja tietoturvan
sekä määrämuotoisen kirjaamisen opintoja liittyviä opintoja.

4.3 Työpaketti 3: Määrämuotoisen kirjaamisen jatkokehittäminen valtakunnallisesti yhtenäisellä
tavalla
Kansa-koulu-hankkeessa valmennettujen kirjaamisvalmentajien valmistumisen jälkeen on muodostettu alueellisia kirjaamisvalmentajien verkostoja. Verkostojen muodostuminen jatkuu tässä hankkeessa. Verkostojen toiminta painottuu alussa organisaatiokohtaisten kirjaamisvalmennusten suunnitteluun ja kirjaamisvalmentajien tukemiseen valmennusten järjestämisessä. Verkostojen tehtävänä on jatkossa määrämuotoisen
kirjaamisen kehittäminen valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla ja siihen liittyvän kirjaamisen haasteiden
yhteinen pohdinta. Toisena tehtävänä on valtakunnallisen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämistyön
jalkauttaminen sote-organisaatioihin verkostojen kautta.
Sote-organisaatioiden liittyminen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon on tämän hetkisen tiedon mukaan
mahdollista syyskuusta 2018 alkaen. Liittyminen Kanta-palveluihin vaatii tietojärjestelmien kehitystä mutta
myös sote-organisaatioiden yhtenäisempien toimintakäytäntöjen kehittämistä. Kirjaamisvalmentajilla on
valmiuksia osallistua omassa organisaatiossaan sosiaalihuollon Kanta-palvelujen käyttöönottoon valmistautumiseen sekä tietojärjestelmien kehitystyöhön. Kehittämisessä tarvitaan käytännön sote-ammattilaisia.
Jotta tämä on mahdollista, on sote-ammattilaisten päivitettävä tietonsa valtakunnallisista muutoksista. Toisaalta kansallisessa kehittämistyössä tarvitaan sote-ammattilaisilta tietoa toiminta- ja tietomääritysten toimivuudesta sekä kirjaamisen yhtenäistämisen etenemisestä. Tässä kirjaamisvalmentajien alueelliset verkostot toimivat tietojen päivityksen ja tiedonsiirron foorumeina.
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Tavoite: 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.
Toimenpiteet:







Käynnistetään kaikilla alueilla kirjaamisvalmentajien alueelliset verkostot
Tehdään verkostoille yhteinen toimintasuunnitelma, jossa on huomioitu kansallisen kehittämisen
ajankohtaiset muutokset.
Levitetään Kansa-koulu-hankkeen toiminta- ja tietomääritysten kehittämiskokonaisuuden pilottien
hyviä käytäntöjä verkostojen kautta
Vahvistetaan määrämuotoisen kirjaamisen valtakunnallista kehittämistä ja rakenteisen tiedon tukimateriaalin levittämistä THL:n ohjauksessa
Selkiytetään kirjaamisvalmentajien rooli määrämuotoisen kirjaamisen kehittämiseen ja sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautumiseen tähtäävässä työssä
Luodaan verkostojen toiminnalle pysyvä toimintamalli ja liitetään verkostot osaksi uusia sote-alueita

Tuotokset:






Kirjaamisvalmentajien alueelliset verkostot ovat käynnistyneet
Verkostojen yhteinen toimintasuunnitelma on tehty ja käytössä
Kansa-koulu-hankkeen toiminta- ja tietomääritysten kehittämiskokonaisuuden pilottien hyvät käytännöt ovat levinneet verkostojen kautta
Kirjaamisvalmentajien roolia on selkiytetty
Verkostojen toimintamalli on luotu ja ne toimivat osana uusia sote-alueita

Vaikutukset:


Kirjaamisvalmentajien alueelliset verkostot vakiinnuttavat toimintansa osana sote-alueita ja mahdollistavat määrämuotoisen kirjaamisen kehittämisen alueellisesti ja valtakunnallisesti yhtenäisellä
tavalla sekä vahvistavat kirjaamisvalmentajien kautta sosiaalihuollon tiedonhallinnan osaamista
sote-organisaatioissa.

4.4 Työpaketti 4: Nykytilan kartoituksen työkalun käyttöönoton edistäminen
Kansa-koulu-hankkeen seitsemän pilotin kanssa yhteistyössä rakennettiin nykytilan kartoituksen työkalu ja
sen käytön tueksi tehtiin täyttöohje. Työkalun avulla kartoitetaan asiakasasiakirjahallinnon nykytilaa. Pilottiorganisaatiot testasivat työkalua ja sitä on kehitetty edelleen pilottien kokemukset sekä valtakunnalliset
määritykset ja luokitukset huomioiden. Pilottien kokemusten mukaisesti Kanta-palveluihin valmistautumisen suunnittelu on hyvä aloittaa nykytilan kartoittamisella. Kartoitus on dokumentoitava ja se on syytä
tehdä huolellisesti, sillä kartoituksella kerättyjä tietoja tarvitaan jatkossa. Kerätyt tiedot ovat tärkeitä myös
maakunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja tuottamisen suunnittelussa.
Suositeltavaa on, että nykytilaa kartoitetaan yhteistyössä sosiaalihuollon käytännön työntekijöiden, esimiesten, sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän pääkäyttäjän, tietohallinnon ja arkisto- tai asianhallinnan
asiantuntijoiden kanssa. Nykytilan kartoituksen tekeminen ja prosessikuvausten päivittäminen samanaikaisesti laajoissa työryhmissä tuo lisää näkökulmia ja osallistujat hahmottavat toistensa työn sisältöä paremmin.
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Nykytilan kartoituksen työkalu on kehitetty julkisten sote-organisaatioiden tarpeisiin. Myös yksityiset palveluntuottajat aloittavat Kanta-palveluihin valmistautumisen suunnittelun. Tätä varten hankkeessa kartoitetaan mahdollisuus nykytilan kartoituksen työkalun käytölle myös ykistyisissä organisaatiooissa. Tarvittaessa
työkalua päivitetään vastaamaan myös yksityisten tarpeita tai tehdään erillinen versio yksityisten palveluntuottajien käyttöön.
Tavoite: Sote-palveluja järjestävissä ja tuottavissa organisaatioissa on kartoitettu asiakirjahallinnon nykytilaa ajantasaisella nykytilan kartoituksen työkalulla.
Toimenpiteet:





Nykytilan kartoituksen työkalun tunnetuksi tekeminen
Kartoitetaan yksitysten palveluntuottajien nykytilan kartoituksen tarpeet ja tämän pohjalta muokataan heidän tarpeisiinsa sopiva nykytilan kartoituksen työkalu
Sote-palvelun tuottajana ja järjestäjänä toimiville organisaatioille nykytilan kartoituksen työkalun
käytön tuki
Nykytilan kartoituksen työkalun päivittäminen koko hankeajan valtakunnallisten määritysten ja luokitusten mukaiseksi

Tuotokset:




Nykytilan kartoituksen työkalua on käytetty asiakirjahallinnon kartoittamiseksi jukisissa ja yksityisissä sote-organisaatioissa
Nykytilan kartoituksen työkalun käyttöä on tuettu järjestelmällisesti
Nykytilan kartoituksen työkalu on ajantasainen

Vaikutukset:


Hyvin tehty ja dokumentoitu sosiaalihuollon asiakirjahallinnon nykytilan kartoitus sote-organisaatioissa luo hyvän pohjan Kanta-palveluihin valmistautumisen prosessiin. Kartoituksen tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää toiminnallisessa ja dokumentointiin liittyvässä sote-organisaatioiden kehittämistyössä.

5 Resurssit ja rahoitus
5.1 Henkilöresurssit
Hanketta johtaa hankejohtaja, joka työskentelee hanketta hallinnoivassa Kaakkois-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskuksessa. Hankejohtajan tehtävät:









toimii yhteyshenkilönä rahoittajaan
vastaa koko hankkeen johtamisesta
vastaa hanketyön valtakunnallisesta koordinaatiosta
vastaa hankkeen toiminnallisesta raportoinnista
vastaa osaltaan sidosryhmätyöskentelystä
hankejohtajan kautta kulkee kaikki yhteydenpito (viestintä, yhteistyöpyynnöt, kysymykset) THL:ään
vastaa hankkeen viestinnästä
hankejohtajan kautta kulkee koko hankkeen ulkoinen viestintä
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Hankejohtajan tukena toimii hankesihteeri, jonka tehtävät ovat:






vastaa hankkeen taloushallinnosta ja taloushallinnon raportoinnista
toimii talouden vastuuhenkilönä rahoittajan suuntaan
toteuttaa hankkeen viestintää
osallistuu hankkeen käytännönjärjestelyihin (yhteisten tilaisuuksien ilmoittautumiset, tila- ja kahvivaraukset)
osallistuu hankkeen koulutussuunnitteluun

Hankkeella on käytössä sähköisen viestinnän teknisen asiantuntijan työpanosta, jolla on vastuu hankkeen
visuaalisesta ilmeestä, vastuu sähköisen viestinnän (www-sivut, webcasting, Moodle, sähköiset ryhmä- ja
yhteistyötilat yms.) teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta sekä hankkeessa käytettävien sähköisten ryhmätyötilojen, yhteistyöalustojen ja verkko-oppimisympäristöjen kuten yhteiskannan ja Moodlen sekä Dropboxtyötilojen yhteyshenkilönä (käyttöoikeudet ym.) toimimisesta.
Hankkeessa työskentelee 6 - 12 asiantuntijaa. Jokainen asiantuntija työskentelee yhdellä tai useammalla
osaamiskeskusalueella (=toiminta-alue). Lisäksi jokaisella on oma vastuualueensa: julkisten palvelujen kirjaamisvalmennus, yksityisten palveluntuottajien kirjaamisvalmennus, ruotsinkielisen henkilöstön kirjaamisvalmennus, sote-esimiesten kirjaamisvalmennus, oppilaitosten kirjaamisvalmennus sekä asiakirjahallinnon
henkilöstön ja sosiaalihuollon pääkäyttäjien kirjaamisvalmennus.
Asiantuntijan tehtävät:










kouluttaa kirjaamisvalmentajia toiminta-alueellaan (yksi tai useampi osaamiskeskusalue) ja/tai vastuualueellaan
muodostaa yhteistyössä kirjaamisvalmentajien kanssa alueellisia kirjaamisvalmentajien verkostoja
ja/tai vastuualueen kirjaamisvalmentajien verkostoja sekä toimii hankeajan verkostojen koordinaattorina (yksi tai useampi osaamiskeskusalue)
tukee kirjaamisvalmentajia kirjaamisvalmennusten järjestämiseksi sote-organisaatioissa toimintaalueellaan (yksi tai useampi osaamiskeskusalue) ja/tai vastuualueellaan
suunnittelee oman vastuualueensa kirjaamisvalmennuksen toteutuksen yhdessä organisaatioissa jo
olevien kirjaamisvalmentajien sekä organisaatioissa toimivien kohderyhmien edustajien kanssa
tuottaa oman vastuualueensa täydentävää valmennusmateriaalia ja päivittää sitä hankeajan
osallistuu Kansa-koulu-hankkeen kirjaamisvalmennusmateriaalin päivitykseen sovitusti
kouluttaa kirjaamisvalmentajia omalla vastuualueellaan
tekee yhteistyötä THL OPERin alueen erikoissuunnittelijoiden kanssa tarvittaessa ja erikseen sovitusti mm. yhteiset tapahtumat alueilla
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Taulukko 1. Henkilöresurssit ja niiden kohdentuminen
Htkk
32

Vastuualue
Hankkeen taloudellinen ja toiminnallinen johtaminen sekä
sähköisen viestinnän toteutus

Nimike
Hankejohtaja, hankesihteeri ja
viestinnän tekninen asiantuntija

48

TP 1. Määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönoton t

Asiantuntija

72

TP 2. Määrämuotoisen kirjaamisen osaamisen laajentaminen uusiin kohderyhmiin
TP 3. Määrämuotoisen kirjaamisen jatkokehittäminen valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla
TP 4. Nykytilan kartoituksen työkalun käyttöönoton edistäminen

Asiantuntija

12
12

Asiantuntija
Asiantuntija

Yhteensä
176

5.2 Kustannukset ja rahoitus
Koko hankkeen kustannusarvio on 1 200 000 € ja se on hankesuunnitelman liitteenä. Haettava valtionavustus on 900 000 € ja omarahoitusosuus on 300 000 €. Haettava valtionavustus on 75 % kokonaiskustannuksista. Omarahoitus jakaantuu: (1) osatoteuttaja-alueiden kunnat ja kuntayhtymät, (2) Hyvinvointialan liitto,
(3) yksityiset palveluntuottajat ja (4) oppilaitokset. Hankkeen kustannusten jakautuminen on kuvattu taulukossa 2.
Taulukko 2. Kustannusten jakaantuminen

Sopijaosapuoli
Socca
Vasso
SONetBOTNIA
ISO
Socom
Poske
Hyvinvointialan liitto
Yksityiset palveluntuottajat
Koulutusorganisaatiot
Yhteensä

Asukasluku
31.12.2015
1 821 876
697 280
1 124 121
914 293
309 843
590 912

Osuus, %

5 458 325

33,38 %
12,77 %
20,59 %
16,75 %
5,68 %
10,83 %

100 %

Omarahoit Valtionavustus,
€
usosuus,€
50 067
150 201
19 162
57 486
30 892
92 676
25 126
75 377
8 515
25 544
16 239
48 716
24 000
51 000
75 000
300 000

72 000
153 000
225 000
900 000

Kustannukset
yhteensä, €
200 268
76 648
123 568
100 503
34 059
64 955
96 000
204 000
300 000
1 200 000

6 Riskit ja riskienhallinta
Riskienhallintasuunnitemassa käytetyt merkinnät:
Riskin todennäköisyys (T): 0 = ei esiinny, 1 = tunnistettavissa, mutta hyvin pieni todennäköisyys, 2 = selvästi
tiedostettavissa, mutta pienehkö todennäköisyys, 3 = kohtalainen, huomioon otettava todennäköisyys, 4 =
huomattava todennäköisyys, jatkuvasti seurattava ja 5 = käytännöllisesti katsoen varma toteutuminen.
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Riskin vaikutus (V) toteutumisen vaikutus arvioidaan seuraavalla asteikolla: 0 = olematon, ei vaikutusta
projektin tulokseen, 1 = vähäinen, toistuessaan vaikuttaa projektin onnistumiseen ja/tai tulokseen, 2 = selvästi havaittava, vaikuttaa projektin onnistumiseen ja/tai tulokseen mutta vaikutus pysyy projektin kokonaisuuden kannalta pelivaran puitteissa, 3 = merkittävä, vaikuttaa selvästi projektin onnistumiseen ja/tai tulokseen. Vaikutus voidaan saada rajoitetuksi projektin kokonaispelivaran osalta, 4 = vakava, vaikuttaa oleellisesti projektin onnistumiseen ja/tai tulokseen ja 5 = erittäin vakava projektin kannalta.
Riskipotentiaali ® saadaan kertomalla todennäköisyys ja vaikutus keskenään (T*V=R)
Taulukko 3. Hankkeen riskit ja niiden hallinta
Riskien kuvaus
1. Henkilöriskit, kuten
hankehenkilöstön sairastuminen tai siirtyminen muihin tehtäviin ->
Hanke menettää työpanosta ja osaamista.

3

T V P
4 12

2. Kumppaneiden sitoutumattomuus

2

5 10

3. Yksityisten palveluntuottajien omarahoituksen alitus

2

3 6

4. Yhteistyön toimimattomuus, ristiriidat toimijatahojen välillä

2

4 8

5. Aikataulun pettäminen (liian lyhyeksi
osoittautuva hankaika)
6. Budjetin ylittyminen

3

4 12

2

4 8

7. Viestintä, tieto ei
kulje

2

4 8

8. Toiminta-alueen laajuus suhteessa käytettävissä olevaan resurssiin
9.Toimintaympäristössä ja/tai toimijassa
tapahtuvat muutokset

3

4 12

3

4 12

Riskienhallinta
Hankkeessa työskentelee useita asiantuntijoita, joiden työpanosta voidaan tarvittaessa suunnata täydentämään puuttuvaa resurssia. Hankesuunnitelma on
aikataulutettu ja sitä tarkennetaan koko hankkeen ajan niin, että seuraavat toimenpiteet ovat aina kirjattuna. Hankkeen onnistumisen kannalta keskeinen
tieto kirjataan dokumentteihin, joihin kaikilla hankkeessa työskentelevillä on
pääsy. Hankkeen toteutuksen taustalla on sosiaalialan osaamiskeskusten asiantuntijaverkosto, joka pystyy minimoimaan henkilöriskejä.
Hanketta on valmisteltu yhteistyössä niin, että koko osaamiskeskusverkosto on
voinut ottaa osaa valmisteluun kommentoimalla suunnitelmaa kirjallisesti sekä
ottamalla osaa sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisverkoston kokouksiin, joissa asiaa on käsitelty. Sidosryhmiä/kuntakumppaneita on kuultu valmistelun aikana. Hankkeen keskeinen tavoitteisto on käsitelty sosiaalialan
osaamiskeskusten johto-/ ja ohjauselimissä, joiden kokoonpano muodostuu
kuntien asiantuntijoista. Omarahoitusta/kuntarahaa hankkeelle kohdentavien
osapuolien kanssa on tehty aiesopimukset ja rahoituksen varmistuttua tehdään
sitovat yhteistyösopimukset.
Yksityisten palveluntuottajien omarahoitus kerätään osallistuvan organissation koon mukaisessa suhteessa. Jos yksityisten palveluntuottajien omarahoitus jää suunniteltua pienemmäksi myös ykistyisten palveluntuottajien toimenpiteiden toteutus pienenee rahoituksen pienenemisen suhteessa.
Toimijoiden tehtävät, vastuut, yhteiset toimintatavat, tavoitteet jne. sovitaan
selkeästi. Tiedonkulkuun kiinnitetään erityistä huomiota. Keskusteluilmapiiri
pyritään pitämään avoimena, vuorovaikutteisena, kaikkia osapuolia kuulevana
ja arvostavana. Ristiriitoihin puututaan ja etsitään ratkaisuja varhaisessa vaiheessa. Hanke toteutuu osin olemassa olevissa sosiaalialan osaamiskeskusten
asiantuntijaverkostoissa (täydennettynä) ja pohjaa jo pitkään toteutuneeseen
ammatilliseen yhteistyöhön keskeisten toimijoiden kanssa.
Hankkeen toimenpiteet suunnitellaan niin, että niiden vaatima työmäärä on
realistinen hankeaikana toteutettavaksi. Toimenpiteet aikataulutetaan ja vastuutetaan.
Hankkeen kustannuksista pääosa syntyy henkilöstökustannuksista ja muista
hyvin arvioitavissa olevista kustannuksista. Budjettia seurataan jatkuvasti ja
kustannuksia kerrytetään vain budjetin puitteissa.
Laaditaan tiedotussuunnitelma, joka kattaa sekä ulkoisen että sisäisen viestinnän (kenelle, mitä, milloin, miten, kuka). Tiedotuksessa hyödynnetään laajasti
eri viestintäkanavia sekä osaamiskeskusten ja muiden yhteistyökumppaneiden
olemassa olevia viestintäkäytäntöjä /-rakenteita ja yhteystietoja.
Hanketyöntekijöiden toiminta- ja vastuualueet suunnitellaan niin, että ne on
realistista toteuttaa. Hankkeessa hyödynnetään etäyhteyksiä sekä valmennuksissa että kaikissa mahdollisissa palavereissa. Näin hanketyöntekijöiden työajan kohdentuminen on tehokasta.
Samanaikaisesti etenevä sote-rakenneuudistus vaikuttaa joillakin alueilla ja
joissakin kunnissa kehittämishalukkuuteen. Kunnissa odotellaan maakunnan
rakentumista ja sen käynnistämää muutoksiin tähtäävä kehittämistyötä. Tästä
syystä on tärkeää motivoida toimijoita kirjaamisvalmennusten järjestämiseen
omissa organisaatioissaan.
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7 Organisaatio ja johtaminen
Tämän hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on hyvä organisointi. Hanke on valtakunnallinen ja sitä toteutetaan sosiaalialan osaamiskeskusverkostossa sekä yhteistyössä Hyvinvointialan liiton ja oppilaitosten
kanssa. Hyvä johtaminen, hankehallinta, dokumentointi ja viestintä luovat edellytykset toteuttaa hankkeelle asetetut tavoitteet.
Hanketta toteutetaan kiinteässä yhteistyössä osaamiskeskusalueiden kuntien, kuntayhtymien ja muodostumassa olevien uusien palvelujärjestäjien, maakuntien sekä yksityisten palvelutuottajien ja oppilaitosten
sekä tärkeimpien ICT-palveluja tuottavien organisaatioiden kanssa. Osaamiskeskusverkosto mahdollistaa
tiiviin yhteistyön sosiaalialan henkilöstön, sosiaalialan johtotehtävissä työskentelevien sekä sosiaalihuollon
tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan parissa työskentelevien henkilöiden kanssa eri osaamiskeskusalueilla.
Alueellinen toimijaverkosto on laajentunut Kansa-koulu-hankkeen toiminta-aikana ja sitä hyödynnetään
Kansa-koulu II-hankkeessa.
Hankkeen työskentely edellyttää tiivistä yhteistyötä THL:n koordinoiman Kansa-hankkeen toimijoiden,
STM:n lain valmistelijoiden ja tietojärjestelmien toimittajien kanssa. Kansa-hankesuunnitelmaan on kirjattuna, että määrämuotoisen kirjaamisen tuki ja ohjaaminen organisoidaan Kansa-koulu-hankkeen kautta.
Kansa-koulu II-hankkeen hallinnoijana toimii Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom, jonka
johtaja toimii hankkeen vastuuhenkilönä. Hän valvoo hallinnoijan edustajana hankkeen toteutusta, vastaa
hankkeen toimintaedellytyksistä sekä neuvottelee hankkeen rahoitukseen liittyvistä kysymyksistä rahoittajan kanssa. Hän vastaa hankejohtajan rekrytoimisesta ja toimii hänen esimiehenään.
Osatoteuttajia ovat Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca, Varsinais-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskus Vasso Oy, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONetBOTNIA, Itä-Suomen
sosiaalialan osaamiskeskus ISO, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy ja Pohjois-Suomen
sosiaalialan osaamiskeskus Poske. Muut sosiaalialan osaamiskeskukset (Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske, Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso, Länsi- ja Keski-uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Oy, Ab Finlandssvenska Kompetenscentret FSKC sekä Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa Pikassos Oy) osallistuvat hankkeeseen
hankekumppaneina. Lisäksi hankekumppaneita ovat Hyvinvointialan liitto, yksityiset palveluntuottajat ja
koulutusorganisaatiot. Hankkeen hallinnoijan ja osatoteuttajien tehtävät ja vastuut määritellään tarkemmin
hankkeen alkaessa tehtävässä yhteistyösopimuksessa, joka tehdään rahoittajan ohjeiden mukaisesti.
Hankkeelle perustettava ohjausryhmä on hankkeen päätöksentekoelin. Ohjausryhmän puheenjohtajana
toimii hallinnoivan osaamiskeskuksen johtaja. Ohjausryhmässä on edustus jokaisesta sosiaalialan osaamiskeskuksesta ja hankkeelle nimetyt valvojat THL:stä. Tarvittaessa ohjausryhmää voidaan täydentää tai kutsua asiantuntijoita kokouksiin kuultavaksi.
Ohjausryhmän tehtävät:








seurata, arvioida ja ohjata hankkeen toimintaa
seurata ja arvioida tavoitteiden toteutumista
seurata hankkeen talouden toteutumista
käsitellä hankkeen kirjalliset ja THL:lle toimitettavat muutoshakemukset (hankkeen kustannukset/kustannusarvio, tavoitteet, sisältö, toteuttamisaikataulu, avustuksen käyttötarkoitus, hankesuunnitelma, osallistujatahot)
käsitellä valtionavustuspäätöksessä hyväksyttyyn kustannusarvioon kustannuslajikohtaiset muutokset, jotka eivät ylitä kokonaisuudessaan kymmentä prosenttia (10 %) kokonaiskustannuksista
hyväksyä hankkeessa tehtävä hankinnat, jotka ylittävät pienhankintarajan 10 000 €,
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käsitellä maksatushakemus ennen rahoittajalle lähettämistä
käsitellä väli- ja loppuraportit
hyväksyä hankkeen tuotokset

Hankkeelle nimetään projektiryhmä, jonka tehtävänä on: käsitellä, kommentoida ja ohjata hankkeen tuotosten valmistelua, tehdä ohjausryhmälle esityksiä päätettävistä asioista ja tehdä ohjausryhmälle esityksiä
riskienhallintasuunnitelman päivitystarpeista. Projektiryhmää johtaa hankejohtaja ja siinä on edustettuina
hankehenkilöstöä ja keskeisimmät yhteistyötahot: THL, STM ja Hyvinvointialan liitto.
Hankkeen operatiivisesta toteuttamisesta vastaa asiantuntijaverkosto, jonka muodostaa hankkeen henkilöstö. Hankkeen sisällöllisen työn tueksi perustetaan tarvittava määrä työryhmiä, joihin mukana olevat organisaatiot nimeävät pyynnöstä edustajansa.

HANKEORGANISAATIO
OHJAUSRYHMÄ

Projektiryhmä

Hankkeen valvoja
THL/OPER, STM

Hallinto ja johtaminen
Socom
Hankejohtaja
Hankesihteeri

Sosiaalialan osaamiskeskukset / Asiantuntijat

Julkiset sekä yksityiset SOTE-toimijat, sosiaalialan opetusta antavat
oppilaitokset, Hyvinvointialan liitto
Kuva 1 Hankeorganisaatio

9 Arviointi ja raportointi
9.1 Arviointisuunnitelma
Tässä hankkeessa arvioinnin tavoitteena on, että hankkeelle asetetut tavoitteet saavutetaan. Arviointi on
kiinteä osa kehittämistyötä eikä ole erillinen osio. Hankkeessa on keskeistä arvioida koko toteuttamisprosessin ajan asetettujen tavoitteiden toteutumista taulukon 3 mukaisia indikaattoreita/kriteerejä/mittareita
käyttäen. Tavoitteiden toteutumista seurataan koko hankeajan ohjaus- ja projektiryhmässä.
Hankkeen päättyessä hankkeen ohjausryhmä ja hankehenkilöstö yhdessä arvioivat hankkeen toteutumista
hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Arvioinnin teemoja ovat hankkeen organisoituminen ja hallinnointi,
hankkeen tulokset ja vaikuttavuus. Hankkeen arvioinnin toteutuksesta vastaa hankejohtaja yhdessä muun
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hankehenkilöstön kanssa. Hankkeessa voidaan tehdä myös väliarviointi yhdessä ohjausryhmän ja hankehenkilöstön kanssa.
Taulukko 4. Hankkeen tavoitteiden toteutumisen arviointi
Arvioinnin kohde/Hankkeen tulostavoitteet

Arvioinnin
menetelmät

Indikaattorit/kriteerit/mittarit

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.
Sote-esimiesten, koulutusorganisaatioiden edustajien,
yksityisten palveluntuottajien edustajien sekä kunnan
asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden ja sosiaalipalvelujen pääkäyttäjien osaaminen sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanosta ja määrämuotoisesta
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.
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.
Sote-palveluja järjestävissä ja tuottavissa organisaatioissa
on kartoitettu asiakirjahallinnon nykytilaa ajantasaisella
nykytilan kartoituksen työkalulla.

Valmennusten arviointipalaute, Kootaan tilastotietoa valmennuksista
Valmennusten arviointipalaute, Kootaan tilastotietoa valmennuksista

Valmennusten lukumäärä,
valmennuksiin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä,
palautteiden keskiarvot

Vuosittainen
arviointipalaute, tilastotietoa verkostojen toiminnasta
Työkalun jatkuva päivitys,
kyselytuntien
tilastotieto

Alueellisten verkostojen lukumäärä, kokoontumisten
lukumäärä, osallistujamäärät

Hankkeen vaikuttavuus

Valmennusten kattavuus, Kysely
kirjaamisvalmentajille

Hankkeen toteuttaminen

Ohjausryhmän ja hankkeen työntekijöiden arviointikeskustelu

Valmennusten lukumäärä,
valmennuksiin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä,
palautteiden keskiarvot

Pidettyjen kyselytuntien lukumäärä, osallistujamäärä/kyselytunti, muut nykytilan kartoituksen työkalun käyttöön liittyvät tilaisuudet ja osallistujamäärät
Kirjaamisvalmentajien
määrä ja alueellinen kattavuus. Valmennuksiin osallistuneiden sosiaalipalvelujen
henkilöstön määrä ja alueellinen kattavuus.
Sote-ammattilaisten valmius
ja osaaminen määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoon.
Tavoitteiden toteutuminen,
hankkeen organisoituminen
ja hallinnointi, hankkeen
tuotokset ja vaikuttavuus
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9.2 Raportointi
Hankkeesta raportoidaan rahoittajalle voimassa olevien raportointiohjeiden mukaisesti. Hankkeen taloutta
ja toimintaa koskevat väliraportit toimitetaan rahoittajalle maksatushakermuksen liitteenä. Raportoinnista
vastaa hanketta hallinnoiva osaamiskeskus. Osatoteuttajat toimittavat toimin-, talous- ja työaikaraportit
hallinnoijalle väli- ja loppuraportteja varten.

10 Viestintäsuunnitelma
Kansa-koulu II-hankkeen tiedottaminen ja viestintä tukee hankkeen työpakettien toimenpiteitä tavoitteiden
saavuttamiseksi. Tarkempi viestintäsuunnitelma laaditaan hankkeen käynnistyessä. Tiedottamisen lähtökohtana on läpinäkyvyys.
Viestinnän tavoitteena on:








edesauttaa hankkeen toteutumista
lisätä hankkeen näkyvyyttä ja avoimuutta
tiedottaa hankkeen etenemisestä ja tuloksista aktiivisesti koko hankkeen ajan
yhtenäistää kirjaamisen käytäntöjä
nostaa ja ylläpitää määrämuotoisen kirjaamisen tuntemusta hankeorganisaation sisä- ja ulkopuolella
tehostaa tiedon saatavuutta
pitää yllä luottamuksen ilmapiiriä ja Kansa-koulu-hankkeen luomaa myönteistä julkisuuskuvaa

Tiedottaminen jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen. Sisäisen tiedottamisen kohderyhminä ovat
ohjaus-, projekti- ja asiantuntijaryhmä sekä muut kehittämisryhmät, kirjaamisvalmentajat, THL, STM ja Hyvinvointialan liitto. Ulkoisen tiedottamisen kohteena hankkeesta hyötyvät tahot ovat julkisia ja yksityisiä
sosiaalipalveluja järjestävät ja antavat organisaatiot sekä niiden henkilöstö, STMn kärkihankkeet sekä muut
valtakunnalliset vertaistahot.
Tiedotuksen avoimuus hankeorganisaation sisällä ja sen ulkopuolella varmistetaan tiedottamalla tasaisin
väliajoin toiminnan edistymisestä.
Viestinnän vastuuhenkilöt ovat:
·
·
·
·

viestinnästä vastaa hankehenkilöstö hankejohtajan, hankesihteerin ja viestinnän teknisen asiantuntijan johdolla
visuaalisesta ilmeestä vastaa hankkeen viestinnän tekninen asiantuntija yhdessä hankehenkilöstön
kanssa
sähköisen viestinnän (www-sivut, webcasting, yms.) toteuttamisesta ja ylläpidosta vastaa hankkeen
viestinnän tekninen asiantuntija ja hankesihteeri
jokainen hankeorganisaation jäsen (ohjaus-, projekti- ja työryhmän jäsenet) on vastuussa viestinnästä omille verkostoilleen

Viestinnän keinoja ovat:
·
·
·

Viestinnässä painotetaan täsmällisyyttä ja selkeyttä
Hankkeella on oma visuaalinen ilme, jota käytetään kaikissa hankkeen materiaaleissa
Hanke-esitteellä kerrotaan hankkeesta
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·
·
·
·
·

Hankkeen sähköinen tiedote julkaistaan 3-4 krt/vuodessa
Hankkeen internet-sivuja päivitetään jatkuvasti
Some-kanavista käytössä on Twitter, jota käyttää koko hankehenkilöstö
Valtakunnallisissa alan tapahtumissa ja seminaareissa ollaan harkinnan mukaisesti esillä esim. esitykset ja ständit
Tietoa etenemisestä levitetään eri sidosryhmien tiedotteiden välityksellä

