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Toiminta-‐  ja  :etomääritysten  
kehi<ämiskokonaisuuden  tavoi<eet
•  TP	  1	  Palvelutehtäväluokituksen	  käy1ööno1o	  	  

•  Sosiaalihuollon	  palvelutehtäväluokitus	  otetaan	  käyDöön	  
julkisen	  sosiaalihuollon	  palvelunjärjestäjänä	  toimivissa	  
organisaaJoissa	  

•  TP	  2	  Palveluprosessien	  yhtenäistäminen	  	  
•  Sosiaalihuollon	  organisaaJoiden	  palveluprosessien	  kuvaukset	  	  
yhtenäistetään	  kansallisten	  prosessikuvausten	  mukaisesJ	  

•  TP	  3	  Asiakasasiakirjojen	  sisällön	  yhtenäistäminen	  	  
•  Sosiaalihuollon	  asiakasJetomallin	  mukaiset	  
asiakasasiakirjojen	  sisällöt	  otetaan	  käyDöön	  
asiakasJetojärjestelmissä	  	  
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Pilo/projek:t

Niiranen	  &	  Kahlos	  3.5.2017	  

Palvelutehtävä	   Pilo8organisaa:o	   Pilo:n	  kesto	   Tietojärjestelmä	  

Koko	  
palvelutehtäväluokitu
s	  

Oulunkaaren	  
kuntayhtymä	  

2/2016	  –	  4/2017	   Pro	  Consona,	  Terveys-‐
Effica/	  Effica	  
koJhoito-‐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/
Omaishoidon	  tuki	  

Ylä-‐Savon	  SOTE	  
kuntayhtymä	  

2/2016	  –	  2/2017	   Pegasos	  
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Pilo/en  toteutuksen  toimijaverkosto

•  PiloYorganisaaJo	  ja	  Kansa-‐koulu-‐hanke	  ovat	  yhdessä	  
vastanneet	  pilotoinnin	  toteutuksesta	  
•  PiloYorganisaaJo	  on	  vastannut	  piloJn	  käytännön	  
toteutuksesta	  ja	  kustannuksista	  	  
•  Kansa-‐koulu-‐hanke	  on	  tukenut	  piloYorganisaaJota,	  
koordinoinut	  piloYen	  välistä	  yhteistyötä	  ja	  väliDänyt	  
asiantunJjaJetoa	  piloteille	  
•  JärjestelmätoimiDajat	  ovat	  sitoutuneet	  yhteistyöhön	  

⇒ Tietojärjestelmien	  kehitystyö	  on	  edennyt	  
•  THL	  ja	  STM	  ovat	  väliDäneet	  asiantuntemusta	  piloYen	  
tarpeisiin	  
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Pilotoinnin  onnistumisen  edellytykset
•  RiiDävät	  resurssit	  piloYorganisaaJolta	  
•  Käytännön	  asiantunJjoiden	  osallistuminen	  
kehiDämistyöhön	  	  	  
•  Työntekijöiden	  työaikaa	  täytyy	  irroDaa	  päätyöstä,	  joDa	  
osallistuminen	  kehiDämistyöhön	  on	  mahdollista	  

•  Yhteistyö	  muiden	  samaa	  asiakasJetojärjestelmää	  
käyDävien	  organisaaJoiden	  kanssa	  
•  PiloYorganisaaJoiden	  ja	  järjestelmätoimiDajien	  Jivis	  
yhteistyö	  
•  Alueellinen	  yhteistyö	  (kirjaamisvalmentajaverkosto	  ja	  
muut	  verkostot)	  
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TP  1  Palvelutehtäväluokituksen  
käy<ööno<o  organisaa:oissa
•  Palvelutehtäväluokituksen	  käyDöönoDo	  voi	  tarkoiDaa	  
luokituksen	  huomioimista	  organisaaJorakenteessa	  tai	  
esimerkiksi	  sosiaalipalveluissa	  toimivien	  Jimien	  
järjestäytymistä	  palvelutehtäviDäin	  	  
•  Joitakin	  palvelutehtäviä	  voi	  oDaa	  käyDöön	  toiminnassa	  
siten,	  eDeivät	  ne	  vaikuta	  järjesteDävien	  sosiaalipalvelujen	  
organisoinJin	  tai	  jäsentämiseen	  
•  Esimerkiksi	  lastensuojelu	  on	  usein	  valmiiksi	  oma	  toiminnallinen	  
kokonaisuutensa	  ja	  organisaaJoyksikkönsä	  	  

•  Vaasassa	  sosiaalihuollon	  palvelutehtävät	  on	  huomioitu	  
sosiaali-‐	  ja	  perhepalveluiden	  organisaaJorakenteessa	  
•  Ylä-‐Savon	  SOTE	  kuntayhtymän	  koko	  sosiaalihuollon	  
toimintamallia	  mukauteYin	  valtakunnallisten	  
palvelutehtävien	  ja	  sosiaalipalveluiden	  mukaiseksi	  
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TP  1  Palvelutehtäväluokituksen  
käy<ööno<o  :etojärjestelmissä  1
•  Yhteistyö	  asiakasJetojärjestelmän	  toimiDajan	  kanssa	  	  
•  Tietojärjestelmien	  toimiDajilla	  on	  Jeto	  siitä,	  miten	  
palvelutehtäväluokitus	  oteDavissa	  käyDöön	  

•  Eksotessa,	  Jyväskylässä	  ja	  Turussa	  palvelutehtävät	  
rakenneDu	  Effica	  YPH	  -‐Jetojärjestelmään	  akteina	  
•  Oulunkaaressa	  Pro	  Consonaan	  ei	  pilotoinnin	  aikana	  voitu	  
toteuDaa	  palvelutehtäväluokitusta.	  	  
•  CGI	  tekee	  kehitystyötä	  Omni360-‐järjestelmään	  vaiheiDain	  
•  Ensimmäisenä	  julkaistava	  vireilletulon	  moduuli	  sisältää	  eri	  
palvelutehtävät	  	  

•  Oulunkaaressa	  Terveys-‐Effican	  koJhoito-‐osioon	  ei	  
pilotoinnin	  aikana	  voitu	  toteuDaa	  palvelutehtäväluokitusta	  
•  Kehitystyö	  etenee	  Lifecare-‐järjestelmässä	  
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TP  1  Palvelutehtäväluokituksen  
käy<ööno<o  :etojärjestelmissä  2
•  Päijät-‐Hämeen	  hyvinvoinJyhtymässä	  palvelutehtäväluokitus	  
huomioidaan	  rakenneDaessa	  uuDa,	  yhteistä	  Effica	  YPH:ta	  
kevään	  2017	  aikana.	  
•  Vaasassa	  Abilitaan	  on	  tallenneDu	  asiakkuuksien	  ja	  
palvelutehtävien	  vastaavuus	  ja	  sosiaalipalvelut.	  
Palvelutehtäväluokituksen	  sisältävä	  Abilitan	  versio	  
asennetaan	  4.5.	  ja	  tuotantokäyDö	  alkaa	  5.5.2017	  
•  Ylä-‐Savon	  SOTE	  kuntayhtymässä	  omaishoidontuessa	  
käytössä	  olevaan	  Pegasos-‐poJlasJetojärjestelmään	  ei	  
pilotoinnin	  aikana	  	  toteuDaa	  palvelutehtäväluokitusta	  
•  CGI	  kehiDää	  	  Omni360-‐järjestelmää	  
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TP  2  Palveluprosessien  
yhtenäistäminen  organisaa:oissa  1  
•  Prosessien	  yhtenäistämisen	  edellytyksenä	  on	  käytännön	  
asiantunJjoiden	  akJivinen	  osallistuminen	  
prosessikuvausten	  laaJmiseen	  ja	  toiminnan	  
yhtenäistämiseen	  
•  Palvelutehtävät	  ja	  määrämuotoiset	  asiakirjat	  tulevat	  
selkeyDämään	  prosesseja	  
•  Kun	  tunnetaan	  nykyinen	  toiminta	  ja	  prosessit,	  on	  
helpompaa	  arvioida	  muutostarveDa	  ja	  muutosten	  suuruuDa	  
kuin	  silloin,	  jos	  nykyisestä	  toiminnasta	  ei	  ole	  ajantasaisia	  ja	  
dokumentoituja	  kuvauksia.	  
•  Prosessien	  kuvaamisella	  on	  avaDu	  ja	  saatu	  näkyväksi	  
toimintamalleja.	  HavaiDu	  esim.	  päällekkäistä	  kirjaamista	  
silloin,	  kun	  työssä	  käytetään	  useita	  eri	  Jetojärjestelmiä	  
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TP  2  Palveluprosessien  
yhtenäistäminen  organisaa:oissa  2
•  KiinniteDävä	  huomiota	  asiakasprosessien	  sujuvuuteen	  
palvelutehtävien	  ja/tai	  sosiaalipalvelujen	  nivelvaiheissa	  
•  Asiakkuus	  voi	  alkaa	  yhdessä	  palvelutehtävässä,	  muDa	  
myöhemmin	  havaitaan	  tarve	  toisen	  palvelutehtävän	  
asiakkuuteen	  

•  Asiakas	  voi	  olla	  esim.	  lastensuojelun	  asiakas,	  muDa	  saada	  silJ	  
myös	  lapsiperheiden	  palveluissa	  tuoteDavia	  sosiaalipalveluja	  

•  Lapsiperheelle	  voidaan	  myöntää	  koJpalvelua	  lapsiperheiden	  
palveluissa,	  vaikka	  organisaaJossa	  koJpalvelut	  toteutetaan	  
iäkkäiden	  palveluissa	  	  

•  Oulunkaarella	  yhdisteDy	  koJpalvelun	  ja	  omaishoidon	  
tuen	  prosessikuvaukset	  
•  Ylä-‐Savon	  SOTEssa	  tehJin	  omaishoidon	  tuen	  
prosessikuvausten	  pohjalta	  koko	  organisaaJolle	  
ohjeistus	  prosessien	  kuvaamista	  varten	  	  
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TP  2  Palveluprosessien    
yhtenäistäminen  :etojärjestelmissä  1
•  AsiakasJetojärjestelmään	  rakenneDujen	  prosessien	  tulee	  
vastata	  toiminnallisia	  prosesseja,	  kyse	  ei	  ole	  toisistaan	  
irrallisista	  asioista	  
•  KokonaisuuDa	  helpoDaa	  se,	  jos	  asiakasJetojärjestelmään	  
rakennetut	  prosessit	  etenevät	  samalla	  tavalla	  eri	  
palvelutehtävissä	  ja	  sosiaalipalveluissa	  
•  Prosessien	  vähentäminen	  ja	  yhtenäistäminen	  selkeyDävät	  
asiakasJetojärjestelmän	  käyDöä	  
•  Effica	  YPH:n	  toiminnallisuus	  prosessimaista	  eli	  prosessin	  eri	  
vaiheet	  selkeäsJ	  tunnisteDavissa	  

Niiranen	  &	  Kahlos	  3.5.2017	   11	  



TP  2  Palveluprosessien    
yhtenäistäminen  :etojärjestelmissä  2

•  Kun	  uudet	  prosessit	  on	  rakenneDu	  
asiakasJetojärjestelmään,	  täytyy	  sopia,	  missä	  ajassa,	  
miten	  ja	  ketkä	  pääDävät	  asiakkuudet	  Jetojärjestelmän	  
vanhoissa	  prosesseissa	  ja	  avaavat	  uudet	  asiakkuudet	  
uusiin	  prosesseihin	  
•  Oulunkaarella	  palveluprosesseja	  päästään	  
toteuDamaan	  järjestelmässä,	  kun	  Pro	  Consona	  
uudistuu	  CGI:n	  Omni360-‐kehitystyön	  myötä.	  	  
•  Päijät-‐Hämeen	  hyvinvoinJyhtymässä	  prosessit	  
rakennetaan	  Effica	  YPH	  -‐järjestelmään	  kevään	  2017	  
aikana	  ja	  otetaan	  käyDöön	  uudessa,	  yhteisessä	  Effica	  
YPH:ssa	  syksyllä	  2017	  
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TP  3  Asiakasasiakirjarakenteiden  
käy<ööno<o  organisaa:oissa
•  Uudet	  asiakirjat	  selkeyDävät	  prosessin	  eri	  vaiheita	  

•  Esim.	  Jyväskylän	  piloJssa	  oteYin	  Lähete-‐asiakirja	  käyDöön	  ja	  
yhtenäisteYin	  lasta	  ja	  nuorta	  koskevien	  Jetojen	  kirjaamista	  oDamalla	  
käyDöön	  lapsen/nuoren	  perusJedot	  -‐lomake	  Effica	  YPH:ssa	  

•  Asiakirjat	  tukevat	  lainmukaista	  toimintaa	  	  
•  Määrämuotoinen	  asiakassuunnitelma	  ohjaa	  olennaisen	  äärelle;	  oDaa	  
kantaa	  asioihin,	  onko	  Jlanne	  parempi,	  huonompi	  vai	  ennallaan,	  laajentaa	  
ajaDelua	  

•  Asiakasasiakirjarakenteiden	  käyDöönoDo	  kannaDaa	  aloiDaa	  
jo	  nyt,	  vaikka	  kansalliset	  rakenteet	  ovat	  vielä	  luonnoksia	  
•  Vähemmän	  uuden	  opeDelua	  myöhemmässä	  vaiheessa	  
•  Luonnoksiin	  tulevat	  muutokset	  todennäköisesJ	  pieniä	  
•  Sosiaalihuollon	  asiakasJedon	  arkistoon	  voi	  tallentaa	  vain	  kansallisten	  
määritysten	  mukaisia	  asiakasasiakirjoja	  

•  Uudentyyppisten	  asiakirjojen	  käyDöönoDo	  edellyDää	  
henkilöstön	  kouluDamista	  
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TP  3  Asiakasasiakirjarakenteiden  
käy<ööno<o  :etojärjestelmissä  1
•  Asiakasasiakirjarakenteita	  voi	  oDaa	  käyDöön	  Jetojärjestelmissä	  
joko	  järjestelmätoimiDajien	  toteuDamina	  lomakemuotoisina	  
asiakirjoina	  tai	  organisaaJon	  omilla	  ns.	  fraasipohjaisilla	  
ratkaisuilla	  
•  JärjestelmätoimiDajalla	  vastuu	  toteuDamiensa	  lomakkeiden	  
päiviDämisestä	  

•  Mikäli	  asiakirjat	  toteutetaan	  fraasiteksteillä,	  on	  hyvä	  selviDää,	  
voisiko	  tehdä	  yhteistyötä	  muiden	  organisaaJoiden	  kanssa	  

•  Ylä-‐Savon	  SOTEssa	  oteYin	  käyDöön	  fraasimuotoisena	  
omaishoidon	  tuen	  suunnitelman	  asiakasasiakirjarakenteet	  ja	  
henkilökunta	  kouluteYin	  niiden	  mukaiseen	  kirjaamiseen	  
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TP  3  Asiakasasiakirjarakenteiden  
käy<ööno<o  :etojärjestelmissä  2
•  NykyJlaa	  kartoiteDaessa	  on	  havaiDu:	  
•  käytössä	  on	  asiakasasiakirjoja,	  joita	  ei	  ole	  kansallisesJ	  
määritelty,	  esimerkiksi	  kirjeet	  

•  asiakaskertomukseen	  kuuluvalle	  Jedolle	  oli	  tehty	  omia	  
erillisiä	  asiakasasiakirjoja	  

•  useita	  yksiDäisiä	  palveluja	  koskevia	  päätösasiakirjoja,	  
joita	  poisteDu	  tarpeeDomina	  	  

•  Esim.	  Turussa	  lastensuojelun	  päätösasiakirjoja	  oli	  ennen	  
piloYa	  155.	  Nyt	  niitä	  on	  81	  

•  Tietojärjestelmään	  toteutetut	  lomakkeet	  voivat	  olla	  
pitkiä,	  käyDäjän	  harkintaan	  jää	  se,	  mitä	  osioita	  ja	  
otsikoita	  käyDää	  
•  Lomakkeiden	  pituus	  voi	  aiheuDaa	  muutosvastarintaa	  
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Pilotoinnissa  on  hyödynne<y 
•  Sosiaalialan	  Jedonhallinnan	  sanaston	  versiota	  3.0	  

•  Sanaston	  yhtenäistäminen	  ollut	  yksi	  tärkeimmistä	  muutoksista	  
•  Piloteissa	  on	  yhtenäisteDy	  käyteDäviä	  käsiDeitä	  
palvelutehtäväluokituksen	  ja	  asiakasasiakirjarakenteiden	  
käyDöönoton	  yhteydessä	  

•  KehiDämistyötä	  ja	  organisaaJoiden	  välistä	  yhteistyötä	  helpoDaa	  se,	  
jos	  samoista	  asioista	  puhutaan	  samoilla	  nimillä	  kansallisesJ	  ja	  
paikallisesJ	  

•  Luonnosta	  määräykseksi	  sosiaalihuollon	  asiakasJetojen	  
käyDöoikeuksien	  määriDelyn	  perusteiksi	  	  
•  Turussa	  käyDöoikeuksia	  on	  yhtenäisteDy	  ja	  laajenneDu	  
lastensuojelun	  palvelutehtävän	  sisällä	  

•  Vaasassa	  luonnoksen	  pohjalta	  on	  tehty	  käyDöoikeusrooleja.	  
•  Ylä-‐Savon	  SOTEssa	  omaishoidon	  tuen	  hakemusten	  käsiDelijöiden	  
käyDöoikeuksia	  lisäYin,	  joDa	  hakemukset	  voidaan	  käsitellä	  
nopeammin	  
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Piloteista  yhteenvetona  1
•  KehiDämisen	  aika	  on	  nyt	  

•  OrganisaaJoissa	  täytyy	  suunnitella	  ja	  kehiDää	  toimintaa	  itse,	  
järjestelmätoimiDaja	  ei	  voi	  ratkaista	  kaikkea	  

•  Kirjaamisvalmentajia	  kannaDaa	  hyödyntää	  kehiDämisessä	  
•  Kanta-‐palveluihin	  liiDymisen	  valmisteluun	  kannaDaa	  
perustaa	  projekJ,	  	  koota	  projekJryhmä	  sekä	  laaJa	  
suunnitelma	  ja	  aikataulu	  
•  NykyJlan	  kuvaus	  täytyy	  laaJa	  ja	  dokumentoida	  
huolellisesJ	  
•  NykyJlan	  kartoituksen	  työkalu	  	  
•  Prosessien	  kuvaukset	  ovat	  tärkeitä,	  sillä	  niiden	  perusteella	  voi	  
arvioida	  muutostarveDa,	  muutosten	  laajuuDa	  ja	  työmäärää	  
(prosessien	  kuvaamiseen	  on	  käyteDävissä	  suositus	  
JHS	  152	  Prosessien	  kuvaaminen	  )	  

•  Kuvauksista	  saa	  Jetoja	  kokonaisarkkitehtuurin	  laaJmiseen,	  
sähköiseen	  arkistonmuodostussuunnitelmaan	  (eAMS)	  ja	  
Jedonohjaussuunnitelmaan	  (TOS)	  ja	  päinvastoin	  
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Piloteista  yhteenvetona  2
• Muutokset	  ja	  uudet	  toiminnallisuudet	  käyDöön	  
vaiheiDain,	  osissa	  
•  Pieniä	  muutoksia	  helpompaa	  omaksua	  kuin	  yhtä	  isoa	  
•  EriyteDävä	  organisaaJomuutokset,	  toiminnalliset	  muutokset	  
ja	  asiakasJetojärjestelmän	  muutokset	  toisistaan	  

•  AsiakasJetojärjestelmiin	  tehtyjen	  muutosten	  jälkeen	  täytyy	  
varmistaa	  riiDävän	  pitkäaikainen	  tehosteDu	  käyDäjätuki	  

•  Koulutusta	  tarvitaan	  
•  Yhdessä	  koulutuksessa	  keskityDävä	  yhteen	  asiaan	  
•  Uusien	  asiakasasiakirjojen	  ja	  lomakkeiden	  koulutukset	  
tarpeen	  

•  Koulutusmateriaalina	  voi	  käyDää	  esimerkiksi	  
prosessikuvauksia,	  niissä	  näkyy,	  missä	  vaiheessa	  ja	  mihin	  
Jetojärjestelmään	  asiakasJetoa	  kirjataan	  
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Vaasan  pilo:n  esi<ely
•  ProjekJn	  omistajana	  Vaasan	  kaupungin	  Sosiaali-‐	  ja	  
terveystoimi	  
•  PiloYaika	  9.2.2016	  –	  10.2.2017	  
•  Kohteena	  lastensuojelu	  
•  AsiakasJetojärjestelmän	  tekninen	  valmius	  	  

•  Sosiaalihuollon	  asiakasasiakirjalaki	  ja	  tuleva	  Kanta	  
käyDöönoDo	  

•  PiloYorganisaaJo	  muodostui	  kahdesta	  työryhmästä:	  
•  Kaikkiaan	  piloYin	  osallistui	  henkilöitä	  Sosiaalityö	  ja	  
perhepalvelusta,	  Jetohallinnosta,	  asiakirjahallinnosta,	  SONet	  
Botniasta	  ja	  Abilitasta	  
•  Toiminnallinen	  työryhmä	  
•  ATJ-‐työryhmä	  

•  PiloJssa	  lupauduYin	  84	  htp,	  käyteYin	  161	  htp	  
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Pilo:n  tehtävät  ja  tuotokset  1
	  
•  Prosessien	  yhtenäistäminen	  

•  Prosessien	  kartoitus	  ja	  päivitys	  vastaamaan	  nykyJlaa	  
•  Lastensuojelu,	  lastensuojelun	  avohuollon	  sosiaalityö,	  huostaanoDo	  

•  OsallistuYin	  lastensuojelun	  prosessien	  työpajaan	  
•  AnneYin	  palauteDa	  lastensuojelun	  osalta	  lausuntokierroksen	  
lastensuojelun	  prosesseihin	  

•  Palvelutehtäväluokitus	  
•  Palvelutehtäväversio	  käyDöön	  5.5.2017	  koko	  sosiaalitoimessa	  
•  Roolien	  mukaiset	  käyDöoikeudet	  

•  Jos	  työntekijöiden	  työtehtävät	  keskiDyvät	  vain	  yhden	  palvelun	  
toteuDamiseen,	  ei	  ole	  järkevää	  tehdä	  roolitusta.	  
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Pilo:n  tehtävät  ja  tuotokset  2
	  
• Palvelutehtäväluokitus	  

•  Asia	  käsite	  	  
•  Käytetään	  yksilöimään	  asiakkaan	  tuen	  tarpeisiin	  liiDyviä	  
toiminnallisia	  ja	  asiakirjallisia	  kokonaisuuksia	  

•  Asia	  liiDyy	  aina	  tarkalleen	  yhteen	  palvelutehtävän	  asiakkuuteen	  
ja	  sitä	  kauDa	  aina	  yhteen	  palvelutehtävään.	  Yhteen	  
palvelutehtävään	  voi	  liiDyä	  useampi	  asia.	  

• Kansallisten	  asiakasasiakirjojen	  käyDöönoDo	  
•  Vastaavuustaulukko	  

•  Löytyi	  asiakasasiakirjoja,	  joilla	  ei	  ollut	  selkeää	  asiakirjatyyppiä	  
•  EtsiDy	  teksJstä	  avainsanoja,	  joiden	  avulla	  löydeYin	  sosiaalipalvelu	  
ja	  siDen	  palvelutehtävä	  tai	  teksJt	  laiteYin	  asiakaskertomukseen	  
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Pilo:n  tehtävät  ja  tuotokset  3	  
•  Kansallisten	  asiakasasiakirjojen	  käyDöönoDo	  

•  12.12.2016	  asiakasasiakirjaversio	  (uusi	  syöDönäyDö)	  
•  Lastensuojelun	  sijaishuollon	  asiakassuunnitelma	  
•  Lastensuojelun	  avohuollon	  asiakassuunnitelma	  

•  5.5.2017	  palvelutehtäväversio	  
•  Lapsiperheiden	  palvelujen	  asiakassuunnitelma	  
•  Työikäisten	  palveluiden	  asiakassuunnitelma	  
•  Vammaispalveluiden	  palvelusuunnitelma	  
•  Kotoutumissuunnitelma	  
•  Päätös	  erityisen	  huolenpidon	  jatkamisesta	  
•  Päihdehuollon	  asiakassuunnitelma	  
•  Lapsen	  ja	  perheen	  palvelutarpeen	  arvioinJ	  
•  Vammaispalvelun	  palvelutarpeen	  arvioinJ	  
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Pilo:n  tehtävät  ja  tuotokset  4
	  
• Kirjaamisvalmennus	  ja	  koulutus	  
•  4	  henkilöä	  osallistui	  I-‐vaiheen	  kirjaamisvalmennukseen	  

•  KouluDautuminen	  vei	  4	  työpäivää,	  lisäksi	  2	  päivää	  varaYin	  
kirjallisten	  ennakko-‐	  ja	  välitehtävien	  tekemiseen	  

•  Helmikuun	  loppuun	  mennessä	  I-‐vaiheen	  kirjaamis-‐
koulutukset	  toteuteDu	  henkilöstölle	  
•  KouluteDavia	  ryhmiä	  oli	  9,	  yhteensä	  189	  työntekijää	  
•  KoulutusJlaisuudet	  2	  x	  4	  tunJa	  

•  Kirjaamisvalmentajaverkosto	  (Vaasa,	  Kokkola,	  Seinäjoki)	  
•  SONet	  Botnia	  koordinoinut	  kirjaamiskoulutuksia	  
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Ehdotukset  jatkotoimenpiteiksi  
•  II-‐vaiheen	  ja	  ruotsinkielisen	  kirjaamis-‐
valmennukseen	  osallistuminen	  ja	  henkilöstön	  
kirjaamiskoulutuksen	  järjestäminen	  
•  Suomenkieliset	  ja	  ruotsinkieliset	  konekieliset	  
Jetomallit	  asiakasasiakirjamalleista	  
• Valas	  Kanta	  
•  Osa	  Kansa-‐koulu	  piloJn	  tehtävistä	  siirtyi	  Kanta	  I-‐vaiheen	  
käyDöönoDoon	  	  
•  Palveluprosessien	  yhtenäistäminen	  
•  Kirjaamisosaamisen	  juurruDaminen	  
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Lisä:etoja  
www.socom.fi/kansa-‐koulu
•  Hankejohtaja	  
Maarit	  Hiltunen-‐Toura	  
Kaakkois-‐Suomen	  sosiaalialan	  osaamiskeskus	  Oy	  Socom	  
maarit.hiltunen-‐toura@socom.fi	  
044	  748	  5305	  

•  Sosiaalihuollon	  Jedonhallinnan	  asiantunJja	  
Toiminta-‐	  ja	  Jetomääritysten	  toimeenpano	  
Teppo	  Taskinen	  
c/o	  Itä-‐Suomen	  sosiaalialan	  osaamiskeskus	  ISO	  
teppo.taskinen@socom.fi	  
040	  717	  0314	  

•  Vaasan	  piloJsta	  lisäJetoja	  antaa:	  
Terhi	  Kahlos	  
Vaasan	  kaupunki,	  Tietohallinto	  
terhi.kahlos@vaasa.fi	  
0405370292	  

•  Kansa-‐koulu-‐hankkeen	  aluekoordinaaDorit	  
Niiranen	  &	  Kahlos	  3.5.2017	   25	  


