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KANSA-KOULU HANKE



Avainasemassa kirjaamisosaaminen 

• Kansa-koulu II hankkeen (2018-2019) tavoitetilana oli, että 
koko Suomessa olisi yhteneväiset menettelytavat kirjatessa 
sosiaalihuollon asiakastietoa

• Mitä saatiin aikaan?
– Valmennuskokonaisuudet, joiden avulla osaamista on viety 

organisaatioihin
– Nykytilan kartoituksen työkalu
– Kirjaamisvalmentajaverkostot 

• Hankkeen aikana tuotettiin laajaan 
kirjaamisvalmennusmateriaalin, joka nyt on vapaasti 
saatavilla kaikille

• http://www.socom.fi/kansa-koulu/
• Materiaali ei enää päivitetä 31.12.2019 jälkeen

http://www.socom.fi/kansa-koulu/


Kansa-kouluhanke ja 
kirjaamisvalmennuksen toteutus

Kansa-koulu hanke I ja II (2015-2019)

Marjo Orava 12.12.2019 5

11 alue-
koordinaattoria
• Verso/Monica BÅ

2 325 
kirjaamis-
valmentajaa
• IU 

25→19

31 718 
organisaatioiden 
valmentamaa 
sosiaalihuollon 
ammattilaista



Kirjaamisvalmennuksen tilanne 12/2019
• Julkisella sektorilla kirjaamisvalmennusta on saanut vain 35 % 

sosiaalihuollon henkilöstöstä. Pelkästään julkisella sektorilla työskentelee 
55 000 työntekijää sote-rajapinnalla.

• Yksityisellä sektorilla kirjaamisvalmennusta on saanut vain 5 % 
henkilöstöstä. Hankkeen yksityiselle sektorille suunnatut 
valmennusryhmät täyttyivät hetkessä. Osallistujia 137 eri organisaatiosta. 

• 120 000 työntekijää ei ole vielä saanut valmennusta määrämuotoiseen 
kirjaamiseen

• Koulutusorganisaatioita oli mukana vain 21 → vastavalmistuneiden 
ammattilaisten on myös hallittava määrämuotoinen kirjaaminen

• Sote-esimiehille suunnattuja tietopaketteja (Skype ja face-to-face
tilaisuuksia) sekä webinaari (3,5 tuntia)



KANTA-PALVELUJEN KOKONAISUUS



Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto

• Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto (Kanta) on 
valtakunnallinen tietojärjestelmä, joka mahdollistaa 
keskitetyn sähköisen sosiaalihuollon asiakastietojen 
arkistoinnin sekä tietojen aktiivisen käytön ja pysyvän 
säilyttämisen

• Liittymisvelvoite valtakunnallisiin 
tietojärjestelmäpalveluihin sovelletaan julkisessa 
sosiaalihuollossa viimeistään 1.9.2024 ja yksityisessä 
sosiaalihuollossa viim. 1.1.2026

• Eri käyttöönoton vaiheita (I-III) sekä -aaltoja (1- 12) 



Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 
aikataulu



Sosiaalihuollon Kanta-palvelut



Käyttöönottojen aallot



Sisällölliset ja tekniset kuulemiset



Uusi lainsäädäntö tulossa





Määrämuotoinen kirjaaminen

• Määrämuotoiseen kirjaamiseen käyttöönotto 
tarkoittaa osittain myös vanhoista 
kirjaamistavoista luopumista

• Määrämuotoisen kirjaamisen tavoitteena on 
kirjaamistapojen yhdenmukaistaminen, joka 
on edellytys Kanta-palveluiden käyttöönotolle 

• Sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisten 
asiakasasiakirjojen käyttö on osa 
määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa



KOHTI YHTENÄISTÄ ASIAKASTIETOA 



Kohti yhtenäistä asiakastietoa
• Sosiaalipalvelujen luokitus:

Palvelutehtävät (7 kpl)
Sosiaalipalvelut
Sosiaalihuollon palveluprosessit (5 kpl)

• Yhdenmukainen asiakastietoinen käsittely  ja kirjaamisvelvoite 
sosiaalihuoltoon (Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 
1.4.2015)

➔Minimitietosisällöt
• Sosiaalihuollon asiakastietomalli esittää asiakastietojen 

sisällöt ja rakenteet yhtenäisesti:
Asiakaskirjarakenteet
Tietokomponentit
Luokitukset 



Palvelutehtävät 2016 

Iäkkäiden palvelut

Lapsiperheiden palvelut

Lastensuojelu

Perheoikeudelliset palvelut

Päihdehuolto

Työikäisten palvelut 

Vammaispalvelut

1 Palvelutehtävät

2 Sosiaalipalvelut

3 Palveluprosessit



1 Palvelutehtävät

2 Sosiaalipalvelut

3 Palveluprosessit
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Sosiaalihuollon palveluprosessit

1. Asian vireille 
tulokäsittely

sosiaalihuollon palveluprosessi, jossa sosiaalihuollon ammattihenkilö ottaa 
käsittelyyn henkilön tuen tarvetta koskevan, sosiaalihuollossa vireille tulleen asian

2. Palvelutarpeen arviointi
sosiaalihuollon palveluprosessi, jossa sosiaalihuollon ammattihenkilö arvioi 
asiakkaan tuen tarvetta ja sen luonnetta, asiakkuuden edellytyksiä sekä sitä, millä 
sosiaalipalveluilla tarpeisiin pystytään vastaamaan

3. Asiakkuuden 
suunnittelu

sosiaalihuollon palveluprosessi, jossa sosiaalihuollon ammattihenkilö laatii 
yhdessä asiakkaan kanssa palvelutarpeen arvioon perustuvan 
asiakassuunnitelman asiakkaalle tarjottavista sosiaalipalveluista, muusta 
asiakkaan saamasta tuesta sekä hänen omista toimenpiteistään sosiaalisen 
hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi

4. Palvelun järjestäminen
sosiaalihuollon palveluprosessi, jossa palvelunjärjestäjän viranhaltija järjestää 
asiakkaalle hänen tarvitsemansa sosiaalipalvelut, tekee niitä koskevat päätökset ja 
vastaa siitä, että sosiaalipalvelut toteutetaan tarvittavassa laajuudessa

5. Palvelun toteutus
sosiaalihuollon palveluprosessi, jossa sosiaalihuollon asiakkaalle myönnetty 
sosiaalipalvelu toteutetaan

Kohti yhtenäistä asiakastietoa

1 Palvelutehtävät

2 Sosiaalipalvelut

3 Palveluprosessit
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Asiakas- ja potilastietoa määrittävät 
tekijät

TOIMINTA-
YKSIKKÖ

REKISTERIN-
PITÄJÄ

KIRJAAVA HENKILÖ OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ SYNTYVÄ ASIAKAS-/ 
POTILASTIETO

KANTA 
POTILASTIEDON 
ARKISTO

SOSIAALI-
HUOLLON 
TOIMINTA-
YKSIKKÖ

Sosiaali-
huollosta 
vastaava 
toimielin

Sosiaalihuollon 
ammattihenkilö

Sosiaalihuollon 
asiakasasiakirjalaki

Sosiaalihuollon 
asiakastietoa 

Ei

Avustava henkilö

Terveydenhuollon 
ammattihenkilö

Sosiaalihuollon 
asiakasasiakirjalaki,
Potilasasiakirja-asetus, laki
potilaan asemasta ja 
oikeuksista

Sosiaalihuollon 
potilastietoa (asiakkaan 
terveydentilaa, tutkimusta 
ja hoitoa koskeva tieto).
Osarekisteri erotettuna 
sosiaalihuollon 
asiakastiedoista

Ei

Sosiaalihuollon 
asiakastietoa

Ei

TERVEYDEN-
HUOLLON 
TOIMINTA-
YKSIKKÖ

Terveyden-
huollosta 
vastaava 
toimielin

Terveydenhuollon 
ammattihenkilö

Laki potilaan asemasta ja 
oikeuksista sekä 
potilasasiakirja-asetus

Terveydenhuollon 
potilastietoa

Kyllä

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon 
rajapinnalla



HYVÄN KIRJAAMISEN PERIAATTEITA



Hyvän dokumentoinnin periaatteet

• Eettisesti kestävä kirjaamistapa

• Asiakaslähtöisyys ja osallisuus

• Tietosuojan ja tietoturvan merkityksen 
ymmärtäminen

• Asiallinen, selkeä ja ymmärrettävä kieli

• Kirjaamisen ajantasaisuus 

• Yhdenmukaisuus

• Tiedon hyödynnettävyys



Kirjaamisen etiikka

• Sosiaalihuollon työhön liittyvä valta lisää eettisyyden 
vaatimusta

• Kirjaaminen vaatii ammatillista harkintaa sekä osaamista
• Kirjoittaminen on aina valintojen tekemistä, kaikkea ei ole 

mahdollista eikä tarkoituksenmukaista kirjata
• Eettisesti kestävä dokumentointi on sekä ammattihenkilöiden 

velvollisuus että asiakkaiden oikeus  - molempien oikeusturva
• Kirjoitetaan niistä asioista joista on yhdessä sovittu, 

keskusteltu tai mikä muuten on tärkeää selvittää tai kuvata 
asiakkaan saamasta palvelusta

• Asiakkaalla oikeus tietää, mitä mieltä työntekijä hänen 
tilanteestaan todella on



Osallistava kirjaaminen
• Asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen on sosiaalialan perustehtävä 

• Avoimuus kirjaamisessa: Asiakaslähtöisen dokumentoinnin ensimmäinen 
askel on asiakkaan informoiminen kirjaamisesta – mitä, minne ja miksi?

• Kirjataan yhdessä tai käydään asiakkaan kanssa kirjaukset läpi tapaamisen 
lopussa, keskustellaan niistä ja muokataan niitä tarvittaessa.

– Lyhyesti kerrata, mitkä työntekijän mielestä olivat tärkeitä asioita ja 
mistä asioista työntekijä aikoo erityisesti kirjata

– Kysyä onko asiakkaalla jotain, mitä hän haluaisi lisätä tai kysyä
– Kertoa, minne kirjaukset tallentuvat ja kuinka asiakas voi saada ne 

luettavakseen

• Osallistavassa kirjaamisessa on tärkeää huomioida asiakkaiden 
mahdolliset erityistarpeet



Kieli sosiaalihuollon kirjaamisessa

• Asiallinen, selkeä ja ymmärrettävä kieli 
dokumentoinnin lähtökohtana – ”selkokieli”

• Dokumentoinnissa tulee käyttää yleisesti 
tunnetuttuja käsitteitä ja lyhenteitä, joita 
ymmärtävät muutkin kuin sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilaiset

• Selkeys lauserakenteissa ja toimijan ilmaiseminen 
auttaa sekä asiakkaita että työntekijöitä  

• ”Asiakas olkapäällä” – ajatus (Aino Kääriäinen)



LAADUKAS KIRJAAMINEN JA 
TIEDOLLA JOHTAMINEN



Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden 
parantaminen

• Tiedolla johtamisen perusta on oikein tuotetussa tiedossa. Jokainen 
kirjauskerta on tärkeä! → virheellinen tieto = virheelliset päätökset

• Tiedolla johtaminen, erityisesti ydinprosessien tiedon hallinta: erilaisia 
asiakastarpeita, niihin vastaavia palveluprosesseja ja prosessien tärkeimpiä 
ominaisuuksia, laatua ja vaikuttavuutta

• Kanta-palveluiden ja sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto 
on yksi tärkeimmistä askeleista kohti yhtenäistä sosiaalihuollon 
toteuttamista.

• Kirjaamisosaamisen kehittäminen yhtenäiseksi on edellytys sille, että 
saamme valtakunnallisesti vertailukelpoista, yhdenvertaista ja luotettavaa 
tietoa sosiaalihuollosta päätöksenteon tueksi.
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Kentällä tarvitaan myös rohkeutta 
asiakastietojen käyttämiseen

• Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada 
palvelutarpeensa arvioiduksi kokonaisvaltaisesti 

• Kun asiakkaalla on  useampia palvelutarpeita tai 
ongelmia elämänhallinnassa, tarvitaan 
moniammatillista yhteistyötä asioiden ratkaisemiseksi

→Asiakastietoja on rohkeasti käytettävä asiakkaan 
tilanteen selvittämiseksi. Toiminnan on kuitenkin oltava 
läpinäkyvää: asiakkaan tulee tietää, kuka hänen 
asiakastietojaan lukee

→Kanta-palveluiden ja sosiaalihuollon asiakastiedon 
arkiston avulla asiakastiedot ovat ajantasaisesti 
ammattilaisten käytettävissä
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Sosiaalihuollon Omakanta muuttaa työtä

Sosiaalihuollon opettajien näkemyksiä Omakannan mahdollisuuksista 
eettisen kirjaamisen lisäämisessä (Kansa-koulu II hanke)/Nea Kosonen



TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ



Miten tästä eteenpäin?

Kirjaamista on uudistettava monin tavoin:
• Kaikkien on tunnettava uudet kirjaamiskäytännöt, 

sosiaalihuollon palvelutehtävät, sosiaalipalvelut sekä 
palveluprosessit ja kyettävä liittämään 
asiakasasiakirja oikeaan kontekstiin

• Kaikkien on osattava asian- ja asiakkuudenhallinta 
• Työntekijälle on määriteltävä käyttöoikeudet THL:n

määräyksen mukaisesti
• Työntekijän on arkistoitava asiakasasiakirja 

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon, kun se on 
valmis

• Keskustella kirjaamisesta työyhteisössä
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Mitä täytyy vielä tehdä?

• Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisen, uudistuvan 
lainsäädännön ja uusien määräysten vuoksi 
kirjaamisvalmennusmateriaalia on päivitettävä myös jatkossa

• Kirjaamisvalmentajia on tuettava työssään, sillä he ovat 
avainasemassa kirjaamisosaamisen levittämisessä 

• Kirjaamisesta sote-rajapinnalla ei ole kattavaa ohjeistusta. Vaatii 
lakimuutoksia.

TULEVAISUUDESSA
• Tarvetta pysyvään toimintamalliin sosiaalihuollon kirjaamis-

osaamisen varmistamiseksi valtakunnallisesti ja/tai Uudellamaalla
• Kanta-palveluiden uudet toiminnallisuudet tuovat lisää koulutuksen 

tarvetta kentälle
• Tukea kuntia sosiaalihuollon liittymisessä Kanta-arkistoon & Kanta-

käyttöönoton alueellinen tuki



Monica Blomqvist-Åkermarck 
Suunnittelija VTM
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso
p. 044 729 7986
monica.blomqvist-akermarck(at)phhyky.fi


