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Kansa-koulu-hanke
• Kansa-koulu-hanke on sosiaalihuollon
asiakasasiakirjalain toimeenpanohanke
• Hanke toteutetaan sosiaalialan osaamiskeskusverkostoa
hyödyntäen ajalla 1.8.2015 - 30.6.2018
• Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskus Oy Socom
• Jokaisessa sosiaalialan osaamiskeskuksessa toimii hankkeen
aluekoordinaattori

• Hankkeen rahoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
• Kansa-koulu-hanke koostuu kahdesta
kehittämiskokonaisuudesta
• Toiminta- ja tietomääritysten toimeenpano
• Kirjaamisosaamisen kehittäminen
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Tavoitteet
Toiminta- ja tietomääritykset
• TP 1 Palvelutehtäväluokituksen käyttöönotto
• Sosiaalihuollon palvelutehtäväluokitus otetaan käyttöön
julkisen sosiaalihuollon palvelunjärjestäjänä toimivissa
organisaatioissa

• TP 2 Palveluprosessien yhtenäistäminen
• Sosiaalihuollon organisaatioiden palveluprosessien kuvaukset
yhtenäistetään kansallisten prosessikuvausten mukaisesti

• TP 3 Asiakasasiakirjojen sisällön yhtenäistäminen
• Sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaiset
asiakasasiakirjojen sisällöt otetaan käyttöön
asiakastietojärjestelmissä
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Tavoitteet
Kirjaamisosaamisen kehittäminen
• TP 4 Kirjaamisvalmennuksen sisällön tuottaminen
• Sosiaalihuollon asiakastietoa kirjaavalle henkilöstölle tuotetaan
valmennus- ja perehdytysmateriaalia asiakasasiakirjalain
vaatimuksista ja määrämuotoisesta kirjaamisesta

• TP 5 Kirjaamisvalmentajien valmennus
• Sosiaalipalveluja tuottaviin organisaatioihin valmennetaan
määrämuotoiseen kirjaamiseen ja kansallisen asiakastietomallin
käyttöönottoon perehdytettyjä ammattihenkilöitä, jotka vastaavat
henkilöstön kirjaamisvalmennuksesta omissa organisaatioissaan

• TP 6 Kirjaamisvalmennusten alueellinen toteutus
• Sosiaalihuollon asiakastietoa kirjaavalle henkilöstölle järjestetään
kirjaamisvalmennusta hankkeessa mukana olleissa sosiaali- ja
terveydenhuollon organisaatioissa ja henkilöstön
kirjaamisosaamista vahvistetaan
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Laki sosiaalihuollon
asiakasasiakirjoista 254/2015
• Voimaan 1.4.2015
• Lain voimaantulo tapahtuu vaiheittain, vuoteen 2021
mennessä
• 1 § Lain tarkoitus
• Toteuttaa yhdenmukaisia menettelytapoja käsiteltäessä
sosiaalihuollon asiakasta koskevia tietoja ja siten edistää
sosiaalihuollon tehtävien asianmukaista hoitamista.
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4 § Yleinen kirjaamisvelvoite
sosiaalihuoltoon
Sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö sekä avustava henkilöstö,
joka osallistuu asiakastyöhön, ovat velvollisia kirjaamaan
sosiaalihuollon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen, seurannan ja valvonnan
kannalta tarpeelliset ja riittävät tiedot
määrämuotoisina asiakirjoina ja tallettamaan ne 5 §:n mukaisesti.
Velvollisuus kirjata asiakastiedot alkaa, kun palvelunantaja on saanut tiedon henkilön
palveluntarpeesta tai ryhtynyt toteuttamaan sosiaalipalvelua.
Tieto asiakkuuden päättymisestä on kirjattava asiakasasiakirjaan.
Kirjaukset on tehtävä viipymättä sen jälkeen, kun asiakkaan asiaa on käsitelty.
•
•
•
•

Kuka kirjaa?
Mitä kirjataan?
Miten kirjataan?
Milloin kirjataan?
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Kansalliset luokitukset ja
asiakirjarakenteet
• 5 § Toimivaltasäännös asiakastietojen sisällöstä ja
käsittelystä: THL antaa tarkemmat määräykset
sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen rakenteista ja
asiakirjoihin merkittävistä tiedoista.
• 22 § THL antaa määräykset sosiaalihuollon palvelutehtävien
luokituksesta
 Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta on
astunut voimaan 1.3.2016
• 23 § THL antaa määräykset niistä perusteista, joiden
mukaisesti sosiaalihuollon palvelunantajan on määriteltävä
käyttöoikeudet sosiaalihuollon asiakastietoihin
=> Määräysluonnos käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista
sosiaalihuollon asiakastietoihin on ollut lausuntokierroksella
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Toiminta- ja
tietomääritysten
toimeenpano
(5 §, 22§ ja 23 §)
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1. vaihe: pilotit
Palvelutehtävä

Pilottiorganisaatio

Pilotin kesto

Tietojärjestelmä

Koko
Oulunkaaren
palvelutehtäväluokit kuntayhtymä
us

2/2016 – 4/2017

Pro Consona,
TerveysEffica/ Effica
kotihoito-osio

Lastensuojelu

Jyväskylä

2/2016 – 2/2017

Effica YPH

Lastensuojelu

Turku

2/2016 – 12/2016

Effica YPH

Lastensuojelu

Vaasa

2/2016 – 2/2017

Abilita

Lapsiperheiden
palvelut

Etelä-Karjalan
sosiaali- ja
terveyspiiri

2/2016 – 4/2017

Effica YPH

Lapsiperheiden
palvelut

Päijät-Hämeen
maakunta

2/2016 – 4/2017

Effica YPH

Iäkkäiden
palvelut/Omaishoid
on tuki

Ylä-Savon SOTE
kuntayhtymä

2/2016 – 2/2017

Pegasos

Hiltunen-Toura 16.2.2017

9

2. Vaihe: pilotoinnin tuotosten,
kokemusten ja havaintojen levittäminen
• Pilotoinnin työkalut Kansa-koulu-hankkeen internet-sivuilla
• Kanta-palveluihin valmistautumisen vaiheita konkretisoiva pilotin
työsuunnitelma (julkaistu)
• Kanta-palveluihin valmistautumisen apuna käytettävä nykytilan
kartoituksen työkalu ja täyttöohje (julkaistaan 2/2017)

• Aluekierros keväällä 2017: sosiaalihuollon Kanta-palveluihin
valmistautuminen -lainsäädäntöä, tukea ja ohjausta sotetoimijoille
• Kansa-koulu-hankkeen aluekoordinaattorien tuki omilla
toiminta-alueillaan hyödyntäen pilottien tuotoksia,
havaintoja ja kokemuksia
• Palvelutehtäväluokituksen käyttöönotto
• Palveluprosessien yhtenäistäminen
• Asiakasasiakirjojen sisällön yhtenäistäminen
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Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin
valmistautuminen – lainsäädäntöä,
tukea ja ohjausta sote-toimijoille
• Sisältö:
• Asiakastietolain muutokset
• Sosiaalihuollon käyttöoikeuksien
perusteiden määräys
• Hankkeen pilottien tuotokset ja
kokemukset käyttöönotoista
• Nykytilan kartoituksen työkalun
esittely
• Kohderyhmä: sosiaalialan
johtotehtävissä työskentelevät,
sosiaalihuollon tietojärjestelmien ja
tiedonhallinnan parissa
työskentelevät sekä
kirjaamisvalmentajat
• Järjestäjinä: Kansa-koulu-hanke,
STM, THL, sosiaalialan osaamiskeskus
ja pilotit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aikataulu:
29.3. Raisio
30.3. Tampere
5.4. Järvenpää
20.4. Helsinki
26.4. Siilinjärvi
27.4. Jyväskylä
3.5. Seinäjoki
4.5. Oulu
10.5. Lappeenranta
11.5. Lahti
17.5. Vaasa (ruotsinkielinen)
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Kirjaamisosaamisen
kehittäminen
(4 §, 6 § Kieli, 7 § Sisäinen
yhteistyö, 8 § Monialainen
yhteistyö ja
kokonaisuudessaan luku 3
Kirjattavat asiakastiedot)
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Kirjaamisvalmennus
• Kirjaamisvalmennuksen kohderyhmä on sosiaalihuollon
asiakastietoa kirjaava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö
yksityisissä ja julkisissa organisaatioissa
• Kirjaamisvalmentajien valmennus toteutetaan kahdessa vaiheessa
• 1. vaihe: sosiaalitoimistot, kasvatus- ja perheneuvolat,
perheoikeudelliset yksiköt, sosiaalipäivystys, työllistymispalvelut,
kunnalliset ja alueelliset lastensuojeluyksiköt, perhetyö ja
lapsiperheiden kotipalvelu (syksy 2016 – kevät 2017)
• 2. vaihe: hoivapainotteiset toimintayksiköt: asumispalvelut, kotihoito,
päivätoiminta, erityishuoltopiirit sekä päihdehuollon yksiköt (kevät ja
syksy 2017)

• Lisäksi toteutetaan

• Ruotsinkielinen valmentajavalmennus (syksy 2017 – kevät 2018)
• Yksityiset palveluntuottajat mukana 1. ja 2.vaiheessa ja mahdollisesti
erillinen valmennus
• Koulutusorganisaatioiden toimijoita mukana 1. ja 2. vaiheessa
• Tietojärjestelmätoimittajille valmennus 16.3.2017
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Kirjaamisvalmennuksella kohti
määrämuotoista kirjaamista
• 1. vaiheen kirjaamisvalmentajiksi valmistuu lähes 700
sote-ammattilaista
• 2. vaiheen kirjaamisvalmentajiksi tullee valmistumaan
1. vaihetta suurempi joukko sote-ammattilaisia
• Kirjaamisvalmentajat järjestävät kirjaamiskoulutukset
omissa organisaatioissaan
=> Kirjaamisvalmennus tulee tavoittamaan kymmeniä tuhansia
sosiaalihuollon työntekijöitä

• Kirjaamisvalmentajista muodostuu alueellisia
verkostoja maakunnittain
=> Tukee kirjaamisosaamisen ylläpitoa ja edelleen kehittämistä
valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla
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Kirjaamisvalmennus leviää

Hiltunen-Toura ja Taina

20.12.2016
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Lisätietoja
www.socom.fi/kansa-koulu
• Hankejohtaja
Maarit Hiltunen-Toura
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
maarit.hiltunen-toura@socom.fi
044 748 5305
• Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija
Toiminta- ja tietomääritysten toimeenpano
Teppo Taskinen
c/o Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO
teppo.taskinen@socom.fi
040 717 0314
• Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija
Kirjaamisosaamisen kehittäminen
Hanna Lohijoki
c/o Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso
hanna.lohijoki@socom.fi
050 467 0905
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