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Sosiaalialan tietoteknologiahanke -

tausta ja perustehtävä

 Tietoteknologian käytön edistäminen sosiaalihuollossa -hanke 

vuosina 2004-2007. Toinen vaihe 2008-2011. 

 Tavoitteeksi hankkeelle oli määritelty (2004):

– Sosiaalialan tietoteknologian käytön edistäminen lähtien alan 

omista kokonaisuutena arvioiduista kehittämistarpeista.
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Hankkeen tavoitteita

 kehittää sosiaalialan tietotuotantoa ja sen hyödynnettävyyttä 
paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti

 tukea tietoteknologialla alan työtapojen ja työn kehittämistä sekä tukea 
alan ammattilaisten osaamista ja lisätä heidän osallistumistaan 
teknologian kehittämisessä

 tukea kuntien ja muiden palveluntuottajien yhteistyötä tietojärjestelmien 
kehittämisessä ja käytössä

 mahdollistaa toimivien työvälineiden kehittäminen sosiaalialan eri 
sektoreille

 tukea ammatillista työtä toimivilla tietopalveluilla 

 lisätä sosiaalialan näkyvyyttä ja sen työn ymmärrettävyyttä kansalaisille 
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Hankkeen toinen vaihe 2008-2011 

 Keskitytään asiakastietojärjestelmien kehittämiseen

 Aikaisempaa tiiviimpi yhteys julkisen sektorin muuhun 

kehittämiseen, etenkin terveydenhuoltoon

– Kansalliset palvelut (arkisto, koodistot, tunnistaminen)

 Kehittämiskohteina edelleen myös

– Sosiaalialan tiedonhallinnan tutkimus

– Kirjaamisen laadun parantaminen
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Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen tavoite

 Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen tavoitteena määritellä 
periaatteet ja käytännöt, joilla sosiaalihuollon asiakastiedot ovat 
niiden tahojen käytettävissä, jotka osallistuvat asiakkaan 
palvelukokonaisuuteen. 

 Organisaatioista riippumaton asiakastiedon käyttö tulee olla 
tietoturvallista ja tapahtua asiakkaan suostumuksella tai 
lainsäädännön perusteella. 
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Asiakastietojärjestelmien kehittämisen tavoitteet

 Sosiaalihuollon tietosisältöjen ja tietorakenteiden kansallinen 

määrittely ja yhtenäistäminen

 Asiakirjahallinnon kehittäminen ja säilytysaikojen määrittely

 Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sisällöllinen ja tekninen 

standardointi

 Sosiaalihuollon sähköisen arkistoinnin kehittäminen

 Määritysten pilotointi

 Ohjeistus ja jalkauttaminen
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TIKESOS

Vaihe 1

TIKESOS

Vaihe 2

Pilottihankkeet

Toimeenpano ATJ:iin

Tekninen tuki

Suunniteltu aikataulu
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Käsitemääritykset

• Sosiaalialan sanasto

Sisältömääritykset

• Perustietomääritykset

• Palvelukohtaiset 
tietomääritykset

Rakennemääritykset

• Asiakirjatyyppiluokitus

• Yleiset asiakirjatyypit

• Asiakasasiakirjan 
yleinen rakenne

• Tietokokonaisuudet

Tekniset määritykset

• Tekniset standardit

• Tietomallit (XML 
Schema)

• Koodistot

• Nimeäminen

Tikesos–hankkeen kehittämisen sisällöt
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Hankkeen tuotoksia toimijoiden kehittämistyön 

tueksi

 Termityö

 Tietosisältömääritykset eri palveluille = ensimmäinen askel 

yhtenäisyyteen

 Prosessikuvauksia palveluista

 Rakenteet = lisää yhtenäisyyttä

 Asiakastietojen säilytysajat

 Arkisto = tiedon liikkuvuuden ja löydettävyyden keskeinen 

elementti, ei ole perinteinen päätearkisto
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Mitä hanke EI ole aikonut erikseen tehdä ?

 Asiakkaiden sähköisen asioinnin ratkaisut ja alustat – VM:llä 

hanke, josta toivotaan ainakin yhteistä julkishallinnolle

 Henkilöstön tunniste- ja varmennepalvelut – tarvitaan yli 

sektorirajojen ja myös yksityiseen palveluun

 Asiakkaan tunnistaminen sähköisessä asioinnissa ja omien 

tietojen katselussa
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Hankkeen teettämiä selvityksiä 

 Sosiaalialan sanasto tietojärjestelmiä varten

 Sosiaalialan tiedonhallinnan tutkimuksen kartoitus

 Sosiaalialan tietojärjestelmästandardien kartoitus

 Vaihtoehdot sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tekniseksi standardiksi 

 Asiakirjastandardin implementointisuunnitelman taustaselvitys 

 Sosiaalihuollon dokumentaation sisällölliseen kehittämiseen liittyvien 

hankkeiden ja kirjaamisohjeiden peruskartoitus

 Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi –

esiselvitys 

 Selvitys asiakasasiakirjojen käytön periaatteista sosiaalihuollossa –

asiakkaan suostumus  - tulossa juuri julkaisuun
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Sosiaalialan sanastotyö ja sen jatko

 Perussanasto tuotettu kotisivuille sekä Stakesin julkaisuna 2008 

vuoden lopussa

 THL:n tehtäviin kuuluu mm. sosiaali- ja terveydenhuollon 

sanastotyö, joten paineita on jo olemassa

 Olemassa olevaa perussanastoa on syytä käyttää ja välttää 

omien termien kehittämistä ellei siihen ole hyvin painavia syitä

 Uutta lainsäädäntöä valmisteltaessa ja vanhaa korjattaessa 

kaivataan myös yhtenäistä sanastoa ja uusien termien 

määrittelyä

 Ilman yhtenäisiä käsitteitä ei luoda yhtenäistä ja samankaltaista 

tietoa asiakkaista ja palveluista
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Valmiit tietosisältöjen määrittelyt toukokuussa 2009

 Asiakkaan perustiedot

 Palvelun antajan perustiedot

 Lastenvalvojan tehtävät

 Lasten päivähoito

 Adoptio

 Toimeentulotuki

 Sosiaalinen luototus

 Lastensuojelun perhetyö

 Ensi- ja turvakotipalvelut (ao. liiton tekemä)

 Aikuissosiaalityö 

 Lastensuojelu (avo- ja sijaishuolto)
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Palvelukohtainen tietosisältöjen määrittely menossa

 Tietokuvaukset käynnissä:

– Kasvatus- ja perheneuvonnassa

– Vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa

– Vanhuspalveluisssa

– Päihdetyön palveluissa

 Vuonna 2009 aloitetaan vielä tietokuvaukset:

– Koulun sosiaalityössä (koulukuraattorit)

– Sosiaalialan johtamisessa, tilastoinnissa ja hallinnoinnissa 

asiakastietojen osalta

13.1.2009
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Asiakastietojen käsittelyn ja säilyttämisen säädösten 

valmistelu

 Asiakirjahallinnon työryhmän ehdotukset STM:lle vuoden 2009 lopussa

 Sidotaan osaksi STM:n asetusta ”sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen 
laatimisesta, käsittelystä ja säilyttämisestä”  - valmisteluun 2010

 Ennen asetuksen antamista Arkistolaitos tekee päätöksen pysyvästi 
säilytettävistä tiedoista/asiakirjoista STM:n esityksestä (ArkL 8.3 §)

 Säilytysaikamääräyksiä sovelletaan kaikkiin sosiaalihuollon asiakkaan 
asiakastietoihin 

– pysyvästi säilytettävät

– määräajan säilytettävät 

 Säilytysaikamääräykset tulevat sitoviksi sekä yksityisille että kunnallisille 
palveluntuottajille (STM:n asetus, ohjeet/määräykset)

 Koskee kaikkia aineistoja (myös paperilla olevia)
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Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelystä tulee 

ilmeisesti oma asetus (vuonna ?)

 Pyrkimys muodostaa selkeitä tietokokonaisuuksia, joille määritellään 

yhtenäinen säilytysaika

 Osassa tietoja säilytys saattaa lyhentyä, mutta toisissa pidentyä

 Pysyvän säilytyksen kriteerit etsinnässä – tutkimuksen tarpeita ja 

näkökulmia kartoitettu. Nykyisistä otoksista haluttaisi päästä pois, mutta 

mihin – ideoita?

 Säilytysajan perusteen määrittely mahdollistamaan ”automaattinen” 

hävittäminen määräajan kuluttua

 Arkistossa on aina se ainoa alkueräinen tieto eli pitäisi selkeyttää myös 

tietojen käsittelyä ja kopioiden hävittämistä

 Tulee merkitsemään muutoksia myös toimintatapoihin, esim. 

asiakkuudet on päätettävä jollain tavalla

 Säädökset koskemaan myös yksityisiä palveluja
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Sosiaalihuollon keskeiset erityis- ja

kehitystarpeet asiakastietojen käsittelyssä

 Laajat tiedonsiirtotarpeet 

– saanti- ja luovutustarpeet

– omassa organisaatiossa ja yli omien toimintarajojen

 Työkäytäntöjen muutokset

– yhtenäistäminen, mm. määrämuotolomakkeet 

– päällekkäisten kirjausten poisto (tiedon hyödyntäminen 

tehokkaammin)

– mahdollisuus työn uudelleen organisointiin (mm. alueelliset 

työntekijät)

 Tiedon hallinnan tuki (mitä tietoa tarvitaan, missä ja miten tieto 

liikkuu)
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Sähköinen arkistointi

 Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi –esiselvitys 
lokakuussa 2008 ►

 Perustetaan kansallinen sähköinen arkisto, viranomaishallinnointi

 Vuonna 2009 tarkennettu vaatimusmäärittely ja toiminnallinen määrittely

 Kanta-palvelujen soveltuvuus sosiaalihuoltoon

 Arkiston ja asiakastietojärjestelmien välinen työnjako

13.1.2009
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Sosiaalihuollon tietojärjestelmäpalvelut ja 

järjestelmäarkkitehtuuri vaatii vielä selvittämistä

 Organisaatioiden, palveluyksiköiden ja ammatillisten henkilöiden 

yksilöintimenettely

 THL:n palveluyksikkörekisterin soveltuvuus sosiaalihuoltoon

 Käyttäjien tunnistuksen ja varmentamisen käytännöt

 Käyttöoikeuksien hallinnan ja pääsynhallinnan periaatteet

 Kansalliset tietojärjestelmäkomponentit

 Terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen 

soveltuvuus sosiaalihuoltoon

13.1.2009
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Kirjaamisen sisällön kehittäminen

 Hyvän kirjaamisen periaatteiden kuvaus

 Ohjeistus

 Sähköinen oppimisalusta

 Lähti liikkeelle kentän toiveista saada tukea kirjaamiselle ja tuottaa 

laadullisesti hyvää asiakastietoa

13.1.2009

Osahanke alkanee syksyllä 2009 rahoituksen 

ongelmien vuoksi
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Sosiaalialan tiedonhallinnan tutkimustoiminta

 Vuonna 2007 asetetun työryhmän ehdotusten perusteella hankkeen 

johtoryhmä on esittänyt  STM:lle  Sosiaalialan tiedonhallinnan 

tutkimuksen verkoston perustamista kevään 2009 aikana.

– Verkosto on aikaisempaa työryhmää laajempi (n. 30 henkilöä) ja 

kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa

 Verkostolle nimetään sihteeristö, joka työstää verkoston keskustelu- ja 

ehdotuspohjat sekä valmistelee sieltä tulevat asiat edelleen eri 

toimijoiden käsittelyyn
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Ruusuista kehittämistä riskien keskellä ?

 Ketä kiinnostaa sosiaalialan tietoteknologian kehittäminen?

– Onko toimiva tietotekniikka oleellinen osa tulevaisuuden sosiaalipalveluja?

 Työntekijöitä tarvitaan kehittämiseen – ei ole aikaa

– Saammeko jälleen sitä, mitä muut luulevat sosiaalialan tarvitsevan?

 Loppuvatko rahat juuri sosiaalihuollon kohdalla?

– Esim. maakunnallisten tietopalvelujen rahoitukseen ei löydy muutamaa 
tuhatta euroa, kehittämiseen ei ole rahaa

– Entä valtakunnalliseen kehittämiseen?

 Prosessit – toimintatavat – infrastruktuuri ja tekniikka sidoksissa toisiinsa

– Pelkällä infralla ja ohjelmistoilla emme muuta tai paranna mitään!

– Taloudellisia pikavoittoja ei ole luvassa

 Mikä taho ohjaa kehittämistä – työnjakoa ei vielä ainakaan ole

 Alueellinen tukirakenne toteutukseen puuttuu 

– Sairaanhoitopiirit vetäneet terveydenhuollon kehitystä

– Onnistuuko sosiaalihuollon kehittäminen kuntien voimin?

– Kustannusten pitäminen kohtuudessa
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Visio 2020

Tietoteknologian käyttö sosiaalihuollossa

perustuu tutkimukseen

ja monipuoliseen kehittämiseen

sekä tietovarantojen hyödyntämiseen

ja on kansainvälisesti huipputasolla.


