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Pohjois-Pohjanmaan maakunta –

keitä meitä on

Alavieska

Haapajärvi

Haapavesi

Hailuoto

Ii

Kalajoki

Kempele

Kuusamo

Kärsämäki

Liminka

Lumijoki

Merijärvi

Muhos

Nivala

Oulainen

Oulu

Pudasjärvi

Pyhäjoki

Pyhäjärvi

Pyhäntä

Raahe

Reisjärvi

Sievi

Siikajoki

Siikalatva

Taivalkoski

Tyrnävä

Utajärvi

Vaala

Ylivieska

- 30 kuntaa

- 5 kuntayhtymää
- Oulunkaaren kuntayhtymä (Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja 

Vaala)

- Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (Alavieska, Nivala, Sievi ja 

Ylivieska)

- Peruspalvelukuntayhtymä Selänne (Haapajärvi, Pyhäjärvi, 

Reisjärvi)

- Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä (Raahe, Pyhäjoki, 

Siikajoki)

- Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi (Haapavesi, Pyhäntä)



POPmaakunta – yhteinen tavoite

POPmaakunnan koordinoiman sosiaalihuollon asiakastiedon 

käyttöönoton valmistelun tavoitteena on 

tukea nykyisten sosiaalihuollon organisaatioiden 

1) liittymistä Kanta-palveluihin

2) asiakastietomallin käyttöönottoa

Asiakastietomallin perusteella rakentuu tulevan maakunnan

 yhteinen sosiaalihuollon asiakasrekisteri ja käyttöoikeusympäristö 

 yhdenmukaiset tiedonhallinnan prosessit ja palveluluokitukset

 tietopohjaa toiminnan ja järjestäjän tietotarpeisiin

Asiakastietomallin suunnittelussa huomioidaan THLn määritykset mm. sosiaalihuollon 

palvelutehtäväluokituksesta ja Kanta-integraatiosta.

Maakunnallista suunnittelua koordinoi POPmaakunnan sosiaalialan toimialasidonnaisten 

järjestelmien ICT projektipäällikkö Merja Hauhtonen.



POPmaakunnan sote-valmistelu 

etenee aluepohjaisesti 

Lähde: www.popmaakunta.fi



Pohjoisia sosiaalihuollon Kanta -

yhteistyöverkostoja

• Sosiaalihuollon asiakastietomallin käyttöönoton 

maakunnallinen verkosto POPmaakuntavetoisesti

• Pohjois-Suomen sosiaalihuollon Kansa-alueryhmä THL 

vetoisesti 

• Pohjois-Suomen kirjaamisvalmentajaverkosto 

Sosiaalialan osaamiskeskus/Kansa-koulu-hanke

• Lisäksi mm.

– Uutiskirjeet

– PPSHP Kanta -työryhmä – terveydenhuollon Kanta

– POPmaakunnan verkostot/työryhmät (ict)



POP maakunta – Tietojärjestelmät

– Abilita

– Dynasty

– Effica asumis- ja 

päiväpalvelut

– Effica kotihoito

– Effica sosiaalihuolto

– Effica terveydenhuolto

– Esko

– Hilkka

– Mediatri

– Pegasos

– Pro Consona

– Pro Eco

– PSOP

– RaiSoft

– Jokin muu tietojärjestelmä, 

jossa sosiaalihuollon 

asiakastietoa, mikä?

Hauhtonen 2016



POPmaakunta – Yhdessä

• Yhteiset suunnittelupäivät POPmaakuntavetoisesti

– 19.4. Sosiaalihuollon asiakastietomallin aloitustilaisuus

– 3.5. Sosiaalihuollon asiakastietomallin suunnittelupäivä 

– 8.5. Sosiaalihuollon asiakastietomallin suunnittelupäivä 

• POP-maakunnan kunnista osallistujat olivat esim. atj:n pääkäyttäjän, Kanta-

projektipäällikön ja/tai palvelutoiminnasta vastaavan roolissa toimivia ja 

substanssiasiantuntijoita

• Kokoontuminen Oulussa ja etänä Skypellä.

• Aiheina sosiaalihuollon kansallinen palvelutehtäväluokitus, 

palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit ja sosiaalipalvelut, yhteiset käsitteet 

ja sanasto, asiakirjojen konteksti

• Kotitehtäviä:

− Organisaation nykyisten asiakasasiakirjojen ja prosessien kuvaaminen sekä tarvittavien 

muutosten tunnistaminen 30.6.2018 mennessä. (Nykytilan kartoituksen työkalu/THL)

• Palvelutehtäväkohtaisiin suunnittelupäiviin ohjaustietojen kuvaaminen.



POP maakunta – Seuraavaksi

• Palvelutehtäväkohtaiset suunnittelupäivät

– 24.5 Lapsiperheiden ja lastensuojelun palvelutehtävät

– 29.5 Työikäisten ja päihdepalvelujen palvelutehtävät

– 31.5 Iäkkäiden palvelutehtävä

– 5.6 Perheoikeudellisten palvelujen palvelutehtävä

– 6.6 Vammaispalvelujen palvelutehtävä

– 7.6 varalla lastensuojelun ja lapsiperheiden palvelutehtävät

• Sosiaalihuollon organisaatioiden asiakasasiakirjojen ja prosessien

nykytilakartoitus 30.6.2018 mennessä



Työkaluja

• Nykytilan kartoituksen työkalu 

– Asiakirjahallinnon nykytilan kartoitus käyttöönottoprojektin aluksi

– Organisaation nykyisten asiakasasiakirjojen ja prosessien kuvaaminen sekä tarvittavien muutosten 

tunnistaminen (excel)

– POPmaakunnan organisaatiot 30.6.2018 mennessä

• Asiakirjojen konteksti 

– asiakirjojen sijoittuminen palvelutehtävittäin

– Opas sosiaalihuollon asiakirjojen kontekstinkuvailuun Kanta-palveluissa

• ATJn ohjaustietojen kuvaaminen

– POPmaakunnan organisaatioiden yhteisen suunnittelun tukena

– asiakastietojärjestelmän prosesseissa (esim. vireilletulo, selvitys, palvelu) syntyvien asiakirjojen kuvaaminen

– atj:n prosessien kuvaaminen 

• Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton tehtävätaulukko 0.8 

• Valtakunnalliset toimintamallikoulutukset

• Kanta-palveluiden verkkokoulu: Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto (tulossa)

• Esimerkit koulutussuunnitelmasta (tulossa) ja viestintäsuunnitelmasta

• THLn sosiaalihuollon tiedonhallinta –sivusto

• Socom Kansa-koulu II-hankkeen –sivusto

• Kanta-.fi – ammattilaiselle -sivusto

http://www.socom.fi/2017/03/nykytilan-kartoituksen-tyokalu-ja-sen-tayttoohje-julkaistu/
https://thl.fi/documents/920442/3101640/Asiakirjojen+konteksti+2018-04-23.xlsx/c416e169-4c50-4689-b606-60e7222536d4
https://thl.fi/documents/920442/3728513/Kontekstiopas_v1.pdf/45186f6b-80a2-421a-84fc-9a82bfe51962
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaalihuollon-tiedonhallinta
http://www.socom.fi/kansa-koulu/
http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/sosiaalihuollollehttp:/www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/sosiaalihuollolle


Työkaluja

THL

https://thl.fi/documents/920442/3728513/180223_thl_kanta_sosiaali.pdf/44d334f7-5f85-482a-a424-03b69dc16200


POPmaakunta – mahdollisuuksia

ja haasteita

Erilliset kuntien tai 

kuntayhtymien organisaatiot, 

joissa 

• paikalliset toimintatavat ja –

prosessit 

• sosiaalihuollon organisoituminen

• erilaiset tietojärjestelmät ja 

tietojärjestelmien toiminnalliset 

rakenteet

• maantieteelliset etäisyydet

• alueelliset erityispiirteet

• käyttöönoton aaltoihin liittymisen 

aikataulutus

 Maakunta ja organisaatiot 

suhteessa Kantaan

 Organisaatiot suhteessa 

maakuntaan

 Organisaatiot suhteessa toisiinsa

 kustannusvastuut

 toimintavaltuudet ja -halukkuudet

Tavoitteena

 yhtäläiset toiminnalliset ja teknologiset 

käytännöt 

 yhteinen kieli

Yhdenmukainen paikallinen, alueellinen ja 

valtakunnallinen sosiaalihuollon tiedonhallinta 

valtakunnallisten määritysten mukaisesti.



POPmaakunta – Oulu

• Asukasluku 201 810 tilanne (31.12.2017)

◦ Oululaisten keski-ikä: 38,2 vuotta

• Hyvinvointipalvelujen organisoituminen:

•Sosiaalihuolto
Sosiaalinen 
hyvinvointi

•Sosiaali- ja terveydenhuolto
Ikäihmisten 
hyvinvointi

•Sosiaali- ja terveydenhuolto
Hyvinvointi-
keskukset

•TerveydenhuoltoTerveyspalvelut



Oulu – asiakastietojärjestelmät 
• Oulun sosiaalipalveluissa käytettävä asiakastietojärjestelmä on Tieto 

Oyj:n Yksilö- ja perhehuollon ohjelma (SosiaaliEffica) 

• Sosiaalihuollon asiakastietoja kirjataan lisäksi Kotihoidon Efficaan, 

Asumis- ja päiväpalvelujen Efficaan ja potilastietojärjestelmä 

Terveydenhuollon Efficaan. 

Lisäksi

• PSOP – palveluseteli- ja ostopalvelut

• Rai-arvioinnit osana sosiaalipalvelujen ja hoitoisuuden arviointia

• Katselukantoja mm. 2013 liittyneiden kuntien (Oulunsalo, Haukipudas, 

Kiiminki, Yli-Ii) sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmät.

 työkalujen hyödyntäminen sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja 

prosessien kokoamisessa ja nykytilan kokonaisuuden hahmottamisessa



Oulu – valmistautumista

• Määrämuotoinen kirjaaminen

– määrämuotoinen ja rakenteellinen kirjaaminen käyttöön sosiaalihuollon Efficassa 2016

• CDS-dokumentoinnista siirtyminen CDSi-dokumentointiin

• kertomuskirjaukset ja määrämuotoiset dokumentit vs. vapaateksti ja fraasit

• asiakasasiakirjojen sisällön yhtenäistäminen aloitettu

– sähköisten palvelujen hakeminen ja sähköisten ilmoitusten/yhteydenottojen laajempi 

käyttöönotto mahdollistunut määrämuotoisten asiakirjojen kautta

• Kansa-koulu-hankkeen kirjaamisvalmennus

– 1. vaiheen kirjaamisvalmentajat syksyllä 2016 ja sosiaalitoimen henkilöstön koulutukset 

keväällä 2017

– 2. vaiheen kirjaamisvalmentajat syksyllä 2017 ja hoivapalvelujen henkilöstön koulutukset 

alk. kevät 2018

– kirjaamisosaamisen kehittäminen

• Yhteistyöryhmien jäsenyys 

– Kirjaamisvalmentajaverkosto

– THL / Sosiaalihuollon valmisteluryhmä

• Tietojärjestelmäkartoitus

• Työkalut käyttöön

 alustavaa
valmistautumista 
tulevaan muutokseen 
toimintatapojen ja 
tietojärjestelmien osalta



Oulu - tietojärjestelmäkartoitus

• Asiakastietojärjestelmän toimittajan kanssa

– yhteinen päivä, jossa paikalla atj:n edustajat sekä kunnan 
sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjät

– sosiaalihuollon ratkaisuarkkitehtuurin ja tietojärjestelmätoteutuksen logiikan 

sekä paikallisten palveluprosessien läpikäyminen

– nykyisen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän rakenteen kartoittaminen 

suhteessa tavoiteltavaan

– sosiaalihuollon asiakastietojen paikantaminen eri tietojärjestelmissä (esim. 

terveydenhuollon-, kotihoidon-, asumis- ja päiväpalvelujen Efficat)

• ATJ:n toimittajalta kartoituspäivän perusteella raportti, jossa mm.

– nykytilan kuvaus

– ehdotukset etenemiseksi

– välttämättömät hankinnat 



Käyttöönoton aallot

Lähde: www.thl.fi



Vanhojen ja uusien tietojen arkistointi

Kanta I vaihe
• PDF-/XHTML tallennus

• vanhat tiedot ja/tai tiedot ennen II-vaiheen 

liittymistä

• tiedot rekisterinpitäjän omassa käytössä

• tavoitteena saada organisaatioiden vanhat tiedot 

tulevaisuudessa maakunnan käyttöön. Tällöin 

voisi olla tarkoituksenmukaista sopia 

yhdenmukaisista metatiedoista vanhoille tiedoille 

esim. palvelutehtäväluokituksen mukaisesti.

– esim. toimeentulotukeen liittyvät tiedot: 

• jos jokainen organisaatio päättää itse metatiedon, 

muodostuu organisaatiokohtaisia muistisääntöjä tiedon 

hyödyntämisessä vs. kaikki maakunnan organisaatiot 

käyttävät samaa metatietoa esim. työikäisten 

palvelutehtävää.

• liittyminen vanhoja tietoja arkistoimalla tai

• liittyminen vanhoja ja uusia tietoja arkistoimalla.

Kanta II vaihe
• Tiedonsaanti rekisterien välillä

• uudet tiedot

• Omakanta käyttöön



Oulu – sosiaalihuollon asiakastiedon 

arkiston käyttöönotto käyntiin
• Projektin käynnistäminen, ohjausryhmän perustaminen

• Liittymispäätöksen tekeminen ja käyttöönottoaaltoon 

ilmoittautuminen

• POPmaakunta suunnitteluun osallistuminen

• Aiemmin tehtyyn ja Kanta-vaatimuksiin tutustuminen

• Valmistelutilaisuuksiin osallistuminen

• Työkalujen hyödyntäminen: Nykytilan kartoitus, 

tehtävätaulukko, tietojärjestelmäkartoitus, jne.

• Uusien kirjaamiskäytäntöjen juurruttaminen

• Palvelutehtäväluokituksen ja prosessien käyttöönotto

• Käyttöoikeudet

• Atj:n toiminnallisuuden täydellinen uudelleenrakentaminen vs. 

osittainen muokkaaminen
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Kiitos

Eve Moilanen

Tietojärjestelmäasiantuntija

Oulun kaupunki/Hyvinvointipalvelut

p. 044 703 6343

email: eve.moilanen@ouka.fi


