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TikesosTikesos -- hankkeesta pysyväksihankkeesta pysyväksi
toiminnaksitoiminnaksi



Esihistoriaa

 Kuntien sosiaalihuollossa asiakasjärjestelmiä 1980–luvun lopulta
lähtien

 Valtion tietokonekeskuksen ja Kunnallisliiton tietojärjestelmät,
jotka yksityistyivät 1990–luvulla

 Tiedon hallinnan yhtenäistämisen pohjana olivat yhtenäiset
lomakkeet

 Samanlaisia kehittämistarpeita nähtiin myös tietojärjestelmissä,
toimenpiteitä ei saatu aikaan

 Sosiaalihuolto osaksi kansallista tietoyhteiskuntastrategiaa
sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa sosiaali- ja
terveydenhuollon tietotekniikan hyödyntämisstrategiassa 1996



Osahankkeesta hankkeeksi

 1. vaihe: Sosiaalialan kehittämishanke
– Tietoteknologian hyödyntäminen osana kehittämishanketta

– Tikesos I vuosina 2004 – 2007

 2. vaihe: Sosiaalialan tietoteknologiahanke
– Vuosina 2008 – 2011



 Tehdään sosiaalihuollon kehittämistarpeista lähtevä
kokonaissuunnitelma siitä, mitä eri toimenpiteitä tietoteknologian
käytön edistäminen sosiaalihuollossa edellyttää valtakunnan
tasolla, alueellisesti ja paikallisesti sekä missä järjestyksessä
toimenpiteet tulee toteuttaa

Sosiaalialan kehittämishanke, toimeenpanosuunnitelma

Hankkeen lähtökohdat



Vaihe I

 Hankesuunnitelma jakautui seitsemään osa-alueeseen

– Ammattilaisten tietopalvelut: Stakes (THL) avasi keväällä 2005
Sosiaaliportti-portaalin (Socialporten v. 2006). Portaali on
ammattilaisluonteesta huolimatta kaikille käyttäjille avoin
(www.sosiaaliportti.fi).

– Asiakkaiden sähköisten palvelujen valtakunnallisessa kehittämisessä
hankkeella ei ole ollut omia toimenpiteitä. Mm. alueellisia
neuvontapalveluja on toki jo luotu.

– Sosiaalialan ammattilaisten tietoteknologiaosaamisen kehittäminen
toteutui ministeriöltä valtionavustusta saaneissa hankkeissa, joissa
mm. kartoitettiin henkilöstön osaamista ja luotiin koulutussisältöjä IT-
osaamisen parantamiseen. Tuloksia ja välineitä www.tikesos.fi >
aluehankkeet

– Sosiaalihuollon tietosuoja-asioiden yhteistyöryhmä (Sohvi) aloitti
toimintansa 1.12.2005 Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä
(www.tietosuoja.fi > Tehtävät > Yleisohjaus ja sidosryhmäyhteistyö >
Sosiaalihuollon tietosuojan ohjausryhmä).



Vaihe I

 Lainsäädännön kehittäminen ja kansallinen ohjaus ja koordinointi
olivat myös kehittämislistalla

– Ohjausjärjestelmää ollaan luomassa sekä julkiselle hallinnolle että
sosiaali- ja terveydenhuollolle

– Lainsäädäntöön ollaan lähivuosina tekemässä suuria muutoksia,
joihin hanke tuo näkemystä kehittämistarpeista ja havaituista
ongelmista

• Muutoksissa tietysti uhka tehdyn työn kannalta

• Modernisointi tarpeen

• Mahdollisuus myös oikeasti miettiä tietoteknologian hyödyntämistä



Tavoitteet II ja niiden toteutuminen

 Hankkeen II-vaiheen tavoitteena on määritellä periaatteet ja
käytännöt, joilla sosiaalihuollon asiakastiedot ovat niiden tahojen
käytettävissä, jotka osallistuvat asiakkaan palvelujen
toteuttamiseen

 Organisaatioista riippumaton asiakastiedon käyttö tulee olla
tietoturvallista ja tapahtua asiakkaan suostumuksella tai
lainsäädännön perusteella

 Määrittelytyö saadaan valmiiksi 31.12.2011 mennessä

 Pilotoinnit ehtivät mahdollisesti alkaa, mutta tuloksia ei saada
hankkeen loppuun mennessä



Huhtikuu 2010

 Periaatelinjaus vuonna 2005: sosiaali- ja terveydenhuollon
kansallinen arkisto – terveydenhuollon KanTa toteutumassa
ensin

 Hankkeen linjaus: Perustetaan sosiaalihuoltoon kansallinen
sähköinen arkisto, viranomaishallinnointi

– Kela ylläpitäisi tätäkin arkistoa

– Kanta-palvelujen soveltuvuus sosiaalihuoltoon hyödynnetään

– Toteutusaikataulu avoin

 Kansallista määrittelytyötä muutoinkin hyödynnetty (JHS)

 Sosiaalihuollon osalta lainsäädäntö tarvitsee täsmennyksiä ja
lisäyksiä lähivuosina

Kehittämislinjauksia



Kansallisia yhteyksiä ja kehittämislinjoja

 Vuosien 2008-2009 aikana Tikesos–hankkeen kehittämistyö
ajettiin sisään valtionhallinnon arkkitehtuurimalliin

 Tämä ratkaisu nähtiin tärkeäksi, jotta kansallisella tasolla
keskusteltaisiin kehittämistyöstä samalla kielellä ja pystyttäisiin
jäsentämään sitä paremmin

 Arkkitehtuurimallin toteutus on selkeästi lisännyt sosiaalihuollon
ja julkihallinnon yleisen kehittämisen yhteistyötä muun muassa
standardointiin liittyvissä asioissa
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Hankkeen tuotoksia melkein valmiina
luovutukseen



 Keskeinen sanasto on koottu ja julkaistu
– Edellyttää jatkuvaa kehittämistä (THL)

 Palvelukohtaiset tietosisällöt on määritelty ja tietojen yhtenäistämistyö
valmistuu vuoden 2010 aikana

 Sähköiseen asiakastietojen hallintaan liittyvien sosiaalihuollon
toimintaprosessien määrittely on käynnissä ja jatkuu vuoden 2010
loppuun

 Tehtävä- ja palveluluokitus valmistuu keväällä 2010

 Kirjaamisen sisällön kehittäminen on käynnistetty vuoden 2010 alussa ja
jatkuu vuoden 2011 puoliväliin

Sanasto ja tietosisältöjä
Prosesseja ja

kirjaamiskäytäntöjä



Sosiaalihuollon
asiakastietojen käsittelyyn ja
säilyttämiseen säädökset

 Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen pysyvää säilytystä säätelee
vuoden 1989 Valtionarkiston hävittämispäätös, joka koskee vain
kuntia. Asiakastietojen käsittely ja säilyttäminen tapahtuu
vanhentuneiden ohjeiden mukaan ja monet uudet palvelut ovat
kokonaan ilman ohjeistusta

 Säädöksien uudistaminen on ehdottoman tarpeellista riippumatta
siitä, miten nopeasti asiakastiedot saadaan kokonaan sähköiseen
käsittelyyn – STM valmistelee säädökset (asetus?)

 Säilytysaikamääräyksiä sovelletaan kaikkiin sosiaalihuollon
asiakastietoihin (julkiset ja yksityiset tuottajat)

 Pyrkimys muodostaa selkeitä kokonaisuuksia, joille määritellään
yhtenäinen säilytysaika - muutoksia säilytysaikoihin

 Säilytysajan perusteen määrittely mahdollistamaan
”automaattinen” hävittäminen määräajan kuluttua

 Tulee merkitsemään muutoksia myös toimintatapoihin (ja
lainsäädäntöön), esim. asiakkuudet on päätettävä jollain tavalla



Hanketoiminnan ihmeellinen maailma –
sekavia kokemuksia



Ministeriön hanke - ostopalveluna

 Varsinainen Tikesos-projekti organisoitiin vuonna 2005
yhteistyösopimuksilla Stakesin (THL), Kuntaliiton ja Itä-Suomen
sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa

– Yhteys STM:ään johtoryhmän ja sen pj:n kautta

 Toimiva ratkaisu käytännössä, mutta hanke hahmottuu edelleen
heikosti kansalliseksi kehittämiseksi

 Kehittämistyöstä huomattava osa tehdään sopimuksilla Itä-
Suomen yliopiston kanssa – yhtälailla ”outo” järjestely

 Rahoitusta joka vuosi monesta lähteestä

 Hankkeena jää ilman tukipalveluja esim. tiedottamisessa sekä
hankehallinnossa, jonka projektipäälliköt hoitavat

 Terveydenhuollon perässätulijan rooli – totta vai tarua?



Hankkeen suunnittelu, hallinnointi ja talous

 Työsuunnitelmat valmiiksi loppuvuodesta ja taloussuunnitelma,
jolle ei kuitenkaan vielä ole ollut rahaa

 Määräraha tiedossa tammi-maaliskuussa – sopeuta työt saadun
rahan mukaan ja lähde perustelemaan lisämäärärahaa

 Projektiryhmä vastaa suunnittelusta ja toteutuksesta, STM
taloudesta

 Projektihenkilöstön sopimuskäytännöt uusiksi yllättäen
sopimusten ollessa jo valmistelussa 2009

 Osahankkeissa yliopistojen sopimukset viivästyivät välillä
kuukausia, vuodenvaihde aina kriittinen ellei sopimus jatkunut
sen yli

 Vuoden määräraha jäi yleensä jo karsitusta suunnitelmasta –
vuonna 2010 rahaa lopulta ilmaistun, tiivistetyn tarpeen verran
(tosin tieto maaliskuussa)



Valtakunnallinen organisointi tehostuu

 STM on aloittamassa operatiivisen ohjauksen yksikköä, jonka
tehtäviin myös sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen
kuuluu

 Organisoinnin ja suunnittelun onnistuminen tiukalla aikataululla

 Jos yksikkö käynnistyy vuoden 2011 alkupuolelle, saamme
siirrettyä jotenkin hallitusti asioita sinne ennen kuin Tikesos-
hanke päättyy 31.12.2011

 Sosiaalihuollon asiantuntijatyö yksikössä sekä tarvittavien
verkostojen organisointi ja ylläpito – osaamisen siirtäminen

 Mitkä verkostot toimivat sosiaalihuollon sähköisessä
tiedonhallinnassa tulevaisuudessa?



Ratkaistavaa jää…

– STM:n strategisen ohjauksen sisltö ja sosiaalihuollon rooli siinä

– Tehdyn Tikesos-työn jatkaminen ja ylläpito – organisointia minne

– Määritysten sitovuus ja siihen liittyvä päätöksenteko

– Määrittelyjen käyttöönottava pilotointi ja sen rahoitus

– Sosiaalihuollon kansallinen arkisto ja kansalliset
tietojärjestelmäpalvelut toteutuksineen

–

– Julkisen hallinnon sähköisen tiedonhallinnan kokonaisuuden hallinta
ja eri toimijoiden roolit


