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1 PILOTTIPROJEKTIN TAUSTA JA RAJAUKSET
Päijät-Hämeen alueen kaikilla neljällä toimijalla oli sosiaalihuollossa käytössä sosiaali-Effica (YPH).
Terveydenhuollossa Lahdessa on käytössä Pegasos, Aavalla, Oivalla ja Heinolalla on
terveydenhuollon Effica. Pilotiksi valitin joulukuussa 2015 tehdyssä hakemuksessa Lapsiperheiden
palvelut, koska siihen liittyy iso määrä dokumentteja ja tilanne oli se, että eri toimijat käytvät
erilaisia dokumentteja. Aavalla ja Oivalla käytössä oli käytössä samoja dokumentteja, Lahdella ja
Heinolalla osin omia. Lisäksi kirjaamista tehdään soten lisäksi myös muun muassa sivistystoimessa,
jossa osa koulukuraattoreista hallinnollisesti sijaitsee.
Tähän haasteeseen pyritin vastaamaan tuottamalla tietoa tietojärjestelmien käytettävyydestä ja
yhteentoimivuudesta pilotoimalla lapsiperheiden palvelutehtävä ä Kansa-kouluhankkeessa.
Päijät-Hämeen pilothakemuksessa lapsiperheiden palveluiden lisäksi mainitin kohderyhmäksi
myös työikäiset, mutta sovimme jo alussa, että aloitamme lapsiperheistä ja jatkamme työikäisiin,
mikäli aikaa jäisi. Aikaa ei valitettavasti jäänyt.
Kansa-kouluhankkeen pilotointiprojektissa oli tarkoituksena yhdenmukaistaa
alueellisesti/valtakunnallisesti lapsiperhepalveluiden prosessit ja asiakirjojen käyttö prosessin eri
vaiheissa.
Pilotoinnin haasteena oli 1.1.2017 tapahtuneen kolmen eri organisaation (Lahti, Aava, Oiva)
muodostaman hyvinvointikuntayhtymän rakentumisen aiheuttama viive siinä, ettei tiedetty kuka
vastaa palveluista. Tästä syystä vuodenvaihteen tienoilla oli useampi kuukausi, ettei asioita saanut
eteenpäin.

2 PILOTTIPROJEKTIN TAVOITTEET JA SAAVUTETUT
TULOKSET/TUOTOKSET
Pilotointiprojektin välittömänä tavoitteena oli:
1. Valmistella sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittymistä varten vaadittavia toimenpiteitä
2. Tuottaa lapsiperheiden palveluihin valtakunnallisesti määritellyt yhtenäiset toimintamallit, ottaa
käyttöön yhtenäinen palveluluokitus ja asiakasasiakirjat sekä termistö
3. Pilotoinnin tavoitteena on lapsiperheiden palveluiden palvelutehtävässä ottaa käyttöön
valtakunnalliset määritykset sekä selvittää, mikä tulee olemaan se järjestelmä, mihin nämä
määritykset tehdään.
4. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain toimeenpano lapsiperheiden palveluiden osalta
5. Sosiaalihuollon asiakastietojen tallennus PDF muodossa
6. Asiakastietojärjestelmään tehtävien muutosten kuvaaminen
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Projektin pitkän ajan tavoitteena on:
1. Yhdenmukaiset toimintaprosessit ohjaavat palvelutoimintaa
2. Yhdenmukaiset asiakirjamääritykset on otettu käyttöön ja ne ohjaavat kirjaamista
3. Asiakastiedon kirjaamisen laatu on parantunut
4. Edistää kaikkien neljän toimijan valmiutta liittyä kansalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon
arkistoon
5. Pilotoinnilla on tavoitteena tuottaa valtakunnallisesti hyödynnettävää tietoa rajapinnoilla
työskentelevien valtakunnallisten määritysten toteutuksesta tietojärjestelmässä
2.1

Pilottiprojektissa saavutetut tulokset/tuotokset tavoitteiden mukaisesti

2.1.1 Palvelutehtäväluokituksen käyttöönotto
Palvelutehtäväluokitus on huomioitu 1.1.2017 aloittaneen Hyvinvointiyhtymän (Hyky)
rakentamisessa. Myös Heinolassa palvelut on järjestetty palvelutehtäväluokituksen mukaisesti.
Uusi Kanta rakennetaan palvelutehtäväluokituksen mukaan ja huomioidaan myös se, että
raportointia voidaan jatkossa tehdä luokituksen mukaisesti.
Hyvinvointiyhtymän toiminnassa on palvelutehtävä luokitus huomioitu niin hyvin kuin se on ollut
mahdollista tehdä tämä nopean aikataulutuksen puitteissa. Uuteen yhteiseen SosiaaliEffica
kantaan on myös tilirakenne tehty siten, että saamme kustannukset avattua
palvelutehtäväluokituksen mukaan, vaikka joitakin sosiaalipalveluiden tehtäviä tehtäisi keskitetysti
eri palvelutehtäviin.
2.1.2 Palveluprosessien yhtenäistäminen
Palveluprosessit valmistellaan kevään 2017 aikana ja viedään uuteen yhteiseen sosiaaliEffica
kantaan eli Tiedon yksilö- ja perhehuollon tietojärjestelmä efficaan , joka otetaan käyttöön osin jo
ensi syksyn aikana ja virallisesti 1.1.2018. Mahdollisuus viedä kaikki muutokset "puhtaaseen"
SosiaaliEffica kantaan on hyvä, jotta ei tarvitse lähteä tekemään muutoksia vielä käytössä oleviin
alueellisten toimijoiden eri Efficoihin.
2.1.3 Organisaation pilotille asetettamat muut tavoitteet
Nykytilan kartoitus toimi hyvänä pohjana, kun Lahden, Oiva ja Aavan palvelut siirretin
Hyvinvointikuntayhtymään 1.1.2017. Työkalu paljasti yhtenäisiä toimintatapoja ja lomakkeiden
käyttöä ja myös eroavaisuuksia näissä. Työssä ei päästy niin pitkälle kuin toivotin, mutta tehty työ
oli tarkoituksenmukaista ja auttaa jatkossa asioiden eteenpäin viemistä.
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2.2

Pilottiprojektin kulku vaiheittain

2.2.1 Palvelutehtäväluokituksen käyttöönoton vaiheet
Palvelutehtäväluokitukset täsmennetään kuluvan kevään aikana ja viedään uuteen Kantaan, joka
otetaan käyttöön ensi syksyn aikana. Virallinen käyttöönotto on kuitenkin 1.1.2018 eli silloin voi
mennä maksuja uudesta järjestelmästä.
2.2.2 Palveluprosessien yhtenäistämisen vaiheet
Palveluprosessit (SHL) ovat yhtenäiset alueella, mutta kun hyvinvointiyhtymässä otetaan yksi
yhteinen kanta käyttöön, käydään kaikki prosessit läpi ja tehdään tarvittavat muutokset, jotta ne
vastaavat THL:n prosessikuvauksia. Heinola ja Sysmä tulevat mukaan vuonna 2019. Heinola on
mukana kehittämistyössä.
Lapsiperhepalveluissa on kehitteillä ns. "rautalankamalli" jonka avulla voidaan kuvata toimintaa
asiakkaille, mutta joka auttaa myös työntekijöitä jäsentämään asiaa.
Prosessit muokatin siten, että siinä selkeästi erottuu eri prosessin vaiheet eli vireilletulo,
asiakkuuden suunnittelu, järjestäminen ja palvelun toteuttaminen. Myös asiakasasiakirjat
linkitetin sen mukaan mihin vaiheeseen palveluprosessia ne liittyvät.
2.2.3 Asiakasasiakirjojen yhtenäistämisen vaiheet
Nykytila on kartoitettu ja uuteen kantaan otetaan kaikki valmiina olevat lomakkeet.
Kaikilla eri toimijoilla oli paljon erilaisia Word lomakkeita, joista oli eri versioita käytössä. Mutta
koska emme ehtineet käydä kaikkia lomakkeita läpi, niin otamme nämä uudet Thl:n mukaiset
asiakirjat käyttöön ja jos/kun tulee tilanne, että tarvitsemme toiminnassa jotain mitä ei löydy
valmiina asiakasasiakirjoina, niin sitten katsomme onko meillä ollut vastaavaa käytössä ja voimme
sen liitä –dokument toiminnalla tallentamaan järjestelmään pdf muodossa. Tällä hetkellä ainakin
esim. vuokravakuuslomake on otettu käyttöön.
2.2.4 Vaiheet organisaation pilotille asettamien muiden tavoitteiden saavuttamiseksi
Seudullinen yhteistyö on tiivistä ja tavoitteiden suuntaan ollaan etenemässä, mutta työ on vielä
kesken.
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ORGANISAATIO

Tämän projektin ohjausryhmänä toimi Päijät-Hämeen alueellinen sosiaalitoimen johtoryhmä
vuoden 2016 ajan. Uuden organisaation käynnistyessä ryhmä ei enää kokoontunut ja ei nähty
tarkoituksenmukaiseksi perustaa uutta ryhmää.
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OHJAUSRYHMÄ
Jäsenet
Nimi
Tehtävä
Ulla Sepponen
Hyvinvointijohtaja
Pirkko Valtanen
Sosiaalijohtaja
Mika Forsberg, pj
Peruspalvelujohtaja
Päivi Nykänen
Sosiaalipalvelujohtaja
Leila Kankainen
Sosiaalipalvelujen päällikkö
Eija Kallio
Lapsiperhepalvelujen päällikkö
Katja Raita
Sosiaalipäällikkö
Sari Lahti
vs. Hyvinvointijohtaja
Eija Tiihonen
Sosiaalityöntekijä
Juha Luomala
Johtaja
Kirsi Kuusinen-James, siht. Kehittämispäällikkö

Organisaatio
Lahden kaupunki
Peruspalvelukeskus Aava
Peruspalvelukeskus Oiva
Heinolan kaupunki
Lahden kaupunki
Lahden kaupunki
Peruspalvelukeskus Aava
Peruspalvelukeskus Oiva
PHSotey
Verso
Verso

Työryhmä valmisteli ohjausryhmälle esiteltävät asiat projektin vastuuhenkilön kanssa ja osaltaan
ohjasi ja valvoi projektin etenemistä. Jäseninä toimivat eri tehtäväkokonaisuuksista vastaavat
asiantuntijat, sekä tarvittavat muut asiantuntijat.
Jäsenet
Nimi
Tehtävä
Kirsi Kuusinen-James
Kehittämispäällikkö/projektipäällikkö
Sanna Hämäläinen
Erityisasiantuntija
Pinja Salmi
Johtava sosiaalityöntekijä
Tatjaana Liljeström
Atk-kehittämiskoordinaattori
Hanna Heikkilä
Johtava sosiaalityöntekijä
Sirpa Lampinen
Johtava sosiaalityöntekijä
Eija Leino
Sosiaalipäällikkö
Leena Keskiivari Rantanen Erityistyöntekijä

Organisaatio
Verso
Peruspalvelukeskus Aava
Peruspalvelukeskus Aava
Lahden kaupunki
Lahden kaupunki
Peruspalvelukeskus Oiva
Heinolan kaupunki
Heinolan kaupunki

Uuden järjestelmän käyttöönottoprojektia varten meillä on oma ohjausryhmä, projektityöryhmä
sekä eri alatyöryhmiä, joista yksi on lapsiperhepalveluiden alatyöryhmä. Palvelutehtävä luokitusta
ja asiakasasiakirjoihin liittyviä asioita käsiteltiin ja käsitellään vieläkin tarvittaessa kaikissa näissä
työryhmissä, joten siten se tuli huomioiduksi.

4 PILOTTIPROJEKTIN RESURSSIT
Pilotointia ei resursoitu erikseen, vaan jokainen teki sitä oman työnsä ohella, mikä oli haastavaa.

5 VIESTINTÄ JA YHTEISTYÖ
5.1

Viestinnän toteutuminen
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Projektin etenemisestä raportoitiin projektiryhmässä, jossa oli alueellinen edustus ja toiminnasta
tiedotetin myös omille esimiehille sekä organisaatioiden johtoryhmille. Projektista tiedotetin
mm. Verso infossa laajasti alueen ammatlaisille j 17.2.2017 järjestetyssä alueellisessa
tilaisuudessa, missä mukana oli myös erikoissuunnittelija Taina Jokinen THL:stä.
5.2

Yhteistyö

Alueellisen yhteistyön lisäksi erityisesti yhteistyötä tehtiin Eksoten kanssa, jossa pilotoitiin myös
lapsiperheiden palveluja. Eksoten kanssa samantahtinen eteneminen oli hyvä, sillä erilaisia
ratkaisuja esiinnousseisiin asioihin pystytin pohtimaan yhdessä. Yhteistyö järjestelmätoimittajan
(Tieto) kanssa on myös ollut tiivistä.

6 PILOTTIPROJEKTIN ARVIOINTI
6.1

Riskien mukainen arviointi

Palvelutehtäväluokitukset täsmennetin ja palveluprosessit valmistellaan kuitenkin tämän kevään
aikana ja viedään uuteen Kantaan, joka otetaan käyttöön ensi syksyn aikana. Mahdollisuus viedä
kaikki muutokset "puhtaaseen" Kantaan on hyvä, jotta ei tarvitse lähteä tekemään muutoksia vielä
käytössä oleviin alueellisten toimijoiden eri Kantoihin.
Pilotointia vaikeut se, että THL antoi lapsiperhepalvelujen asiakirjoista luonnokset vasta 12/2016,
jolloin pilot oli ollut jo käynnissä lähes vuoden ajan. Tämä osui samaan ajanjaksoon, jolloin kaikki
esimiespaikat olivat haussa, joten asioita oli vaikea edistää. Pilotoinnin haasteena siten
hyvinvointikuntayhtymän rakentuminen, joka aiheut hankkeen näkökulmasta arvioiden
kehittämisen pysähtymisen useaksi kuukaudeksi.
6.2

Pilotissa käytettyjen työvälineiden arviointi

Nykytilan kartoitus toimi hyvänä pohjana, kun Lahden, Oiva ja Aavan palvelut siirretin
Hyvinvointikuntayhtymään 1.1.2017. Työkalu paljasti yhtenäisiä toimintatapoja ja lomakkeiden
käyttöä ja myös eroavaisuuksia näissä. Pilotin työsuunnitelma oli hyvä työkalu seurata ja arvioida
pilotin etenemistä. Nykytilan kartoitusta hyödynnetin myös, kun tehdään vanhojen kantojen
arkistointia. Uuteen kantaan otetaan kaikki valmiina olevat lomakkeet.
6.3

Pilotin saaman Kansa-koulu-hankkeen asiantuntijatuen arviointi

Hankkeessa tiedotetin hyvin siitä, mitä aihealueella oli meneillään ja me osallistujat saimme
käyttöömme myös sellaisia työkaluja ja materiaaleja, jotka eivät olleet vielä muuten julkisia.
6.4

Muu arviointi

Arviointia tehty projektiryhmän tapaamisten yhteydessä ja erilaisten tilaisuuksien aikana.
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7 EHDOTUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI
Asiakasasiakirjatyypit ovat luokituksessa Sosiaalihuolto – Asiakasasiakirjatyyppi.
Asiakirjat, jotka eivät tunnut kuuluvan mihinkään, on herättänyt juuri kysymyksiä, kun
kirjaamisvalmentajia on käyty kouluttamassa. Lastensuojelussa tehdään lausuntoja, kirjeitä,
lupapapereita, lähetteitä ym., joiden sijaintia asiakirjoissa on vaikeaa hahmottaa. Toiveissa on
myös, että tulevaisuudessa asiakkaat pääsisivät olemaan osa asiakirjojen laatijoita niin tapaamisia
ennakoivien lomakkeiden muodossa kuin yhdessä täytettävien asiakirjojen osalta.
Myös asiakaskertomuksen rakenne mietityttää. Kirjaamisvalmennuksissa on pohdittu siihenkin
rakennetta, vaikka se onkin tällä hetkellä ainakin vapaampi muotoista tekstiä. Alueella pitää vielä
pohtia yhteisiä pelisääntöjä, miten tekstiä kirjoitetaan, ettei se olisi vain ajatuksen juoksua.
Kirjaamisvalmennuksia pidetään syksyllä lisää, jotta rakenteellinen kirjaaminen ja
määrämuotoisuus tulee kaikille tutuksi.
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