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Oma työhistoriani Salossa

• Sosiaalityöntekijänä aikuissosiaalityössä 
2005 alusta alkaen

– Effica otettiin käyttöön samana vuonna

– Olin Effica-projektissa 6 kk, kun 10 kuntaa yhdistyi 
2009: Suomen suurin (ja kaunein?) kuntaliitos. 
Uusia Effican käyttäjiä 9 kunnasta

• Johtavana sosiaalityöntekijänä 2011 alkaen

– Ma. projektisuunnittelijana 3/2019 – 12/2020 Kanta-
projektissa

– 2021 palasin virkaani muokatulla tehtävänkuvalla, 
siirryin aikuissosiaalityöstä sosiaalityön hallintoon 
(asiantuntija, ei esimiesasemaa) 
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Salo on tarjonnut värikkään työhistorian ja ”sokerina 
pohjalla” Kanta-kuviot ennen eläköitymistäni! ☺
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Salon Kanta-projekti

• Palvelutehtäväuudistuksen toteutus

• Kantaan liittyminen 7 palvelutehtävällä ja Kanta 
I vaiheen uusilla tiedoilla (5. aalto) 

– Iäkkäiden palvelut

– Lapsiperheiden palvelut

– Lastensuojelu

– Perheoikeudelliset palvelut (rajallisesti)

– Päihdehuolto (viranhaltijapäätökset)

– Työikäisten palvelut

– Vammaispalvelu

• Uuden Effica-ympäristön pystyttäminen
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Sosiaalihuollon Kanta-projekti 2019-2020

3-5/2019

Valmistelu
▪ Projektisuunnittelijan rekrytointi

▪ Perehtyminen ja koulutus

▪ Projektiryhmät (2), ohjausryhmä 

▪ Esiselvitys Effica-ympäristöstä 
(1 pv + raportti)

▪ Ilmoittautuminen 5. aaltoon 

▪ Hallintopäätös Kantaan 
liittymisestä

6/2019

Toimenpiteiden 
suunnittelu

▪ Järjestelmän valinta: uusi Effica

▪ Kustannusten laskeminen 
lisätalousarvioon 2019 ja TA 2020

▪ Vanhojen sosiaalihuollon 
asiakastietojen arkistointi jätettiin 
myöhemmäksi (vanha Effica)

Projektin aloitus

▪ Aloituspalaveri 10.6.2019
Tiedon kanssa 

▪ Tehtävälista, aikataulu, 
tekniset vaatimukset

▪ Sote-lautakunnan päätös 
lisämenoista

▪ Tarjousten hyväksyminen

Palvelut ja prosessit

▪ Palveluyksiköiden määrittely 
Koodistopalvelimelle OID-tunnuksin

▪ Työntekijöiden liittäminen 
palveluyksiköihin ja Effican 
organisaatioihin

▪ Prosessien ja palveluiden suunnittelu 
palvelutehtävittäin

▪ Käyttöoikeudet, roolit, näkyvyyksien 
rajausryhmät käyttöoikeusmääräysten 
mukaan

9-11/2019

Taustatyöt
▪ Uuden Effica-ympäristön 

rakentaminen

▪ Päätösten nimet ym. valinnat

▪ Asiakirjojen ohjaus

▪ Taustatyöt Tiedolta

▪ Fraasit omana työnä

Koulutukset ym.

▪ 14.8.2019 kick off kaikille 
Effican käyttäjille

▪ THL:n koulutukset (5. aallon 
toimintatapakoulutus jne.)

▪ Varmennekorttien hankkiminen: 
sote-ammattikortit, 
organisaatiokortit, 2 
arkistonhoitajan korttia

▪ Käyttäjäkoulutukset 29.11. -
13.12.2019

13.2.2020

Siirtymävaihe
▪ Kanta-arkistojonon 

muodostaminen

▪ Ohjeiden laatiminen ja muu 
työntekijöiden tuki

▪ Uusi ja vanha Effica käytössä

Kantaan 
liittyminen

Pertti Kukkonen

▪ Uusi Effica 
käyttöön 
12/2019

▪ Uudet asiakkaat

▪ Siirtopäätökset

1/2020

Käytön aloitus

4/2020
8-12/2019

▪ Käyttöönottokoe 
30.1.2020

▪ Arkistointi Kantaan 
13.2.2020 alkaen

▪ 12/2019 alkaen syntyneen 
arkistojonon purkaminen ja 
ajantasainen arkistointi
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Osaamisen kehittyminen

• Järjestelmätoimittajan
osaaminen alusta alkaen

• Projektissa mukana 
olleiden työntekijöiden
kasvu hankkeen aikana

• Henkilöstön koulutus 
muutoksiin, ohjeet ja tuki 
Kanta-arkistonnin aikana
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Muutoksia asiakirjoissa

Ennen:

• Vapaita asiakirjoja

Nyt:

• Määrämuotoisia 
asiakirjoja
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Asiakirjat on ohjattu palvelutehtävittäin ja palvelukohtaisesti eri 
prosessivaiheisiin Sosmeta-palvelun mukaisesti 
(https://sosmeta.thl.fi/) 

https://sosmeta.thl.fi/
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Määrämuotoiset asiakirjat
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Mitä muutoksia uudistus on tuonut?

• Kanta on tuonut työntekijöille 
lisävaatimusta ATJ:n käyttöön 
(mm. asian ja asiakkuuksien hallinta)

• Uusien työntekijöiden perehdytykseen 
on tullut lisäulottuvuus 

• Ohjeiden ja neuvonnan tarve on 
kasvanut

• Tietohuollon merkitys on korostunut

• Arkistoinnin toteutumista on 
seurattava

• Käyttäjätunnusten perustaminenkin 
vaatii enemmän osaamista
(mm. käyttöoikeusmääräys)
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Mitä muutoksia uudistus on tuonut?

• Käyttäjien roolien oikeuksia on 
rajoitettu 
(arkistoitujen päätösten ja asiakirjojen 
mitätöinti tai korjaaminen)

• Prosessien korjaamiseen tarvitaan 
pää-/vastuukäyttäjien rooleja
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Puuha-Pete tai Puuha-Pertsa kaiken korjaa!
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Muutoksia kirjaamiseen

• Tietotekninen osaaminen on lisääntynyt

• Suunnitelmia on laadittu kattavammin eri 
palveluissa

• Kirjaamiseen on kiinnitetty enemmän 
huomiota

• Kirjaamisen tasoa on nostettu

• Kirjaaminen on aiempaa ajantasaisempaa

• Valmistauduttu Omakantaan

• Dokumentoinnin käsikirja on valmisteilla
– Sähköinen jatkuvasti päivitettävä käsikirja

– Kolme osaa: yleinen osio dokumentoinnin perusteista, 
tiimikohtaiset esimerkit keskeisimmistä asiakirjoista 
ja tietotekninen osio Effican käytöstä ja arkistoinnista

– Tavoitteena on asiakasystävällisen, ajantasaisen ja 
tasalaatuisen dokumentointikulttuurin 
vakiinnuttaminen Salon sosiaalipalveluihin
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Kiitän ja kuittaan!
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