
Sirpa Kuronen, palvelualuejohtaja
perhe- ja sosiaalipalvelut

Turun kaupunki

Kirjaamisen merkitys 
sosiaalipalvelujen 
johtamisessa
sote atk-päivät 2021



• Tuotannon johtaminen

• Talouden johtaminen

• Ihmisten johtaminen

• Osaamisen johtaminen

• Kehittämisen johtaminen

Entistä enemmän myös

• Asiakastulosten johtaminen

• Vaikuttavuuden johtaminen – yhteiskunnallisten 
tai hyvinvointivaikutusten johtaminen

Johtamisen näkökulmia



• Sosiaalipalvelujen johtamiseen tarvittava 
tietopohja on laaja

• Palvelutuotannon – oman ja ostetun –
tietopohja rakentuu asiakas-, henkilöstö ja 
talousjärjestelmien kirjauksista

• Toiminnan tietojen pohjana olevan 
kirjaamisen on oltava yhtenäistä, ehyttä ja 
oikeaa

• Virheellinen kirjaus – virheellinen tieto –
virheellinen johtopäätös – virheellinen 
toiminta

• Oikea kirjaaminen – oikea tieto

Tieto on johtamisen perusvälineitä
tammikuu 2018 - helmikuu 2021, käyttäjä: ADTURKU\ee3830an
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Avohuollon sijoitukset (kumulat.) 
HUOM! tiedot esitetään aina kumulatiivisena lukuna vuoden alusta alkaen kk. valinnasta huolimatta

Avohuolto, sijoitus ostopalvelulaitokseen

Avohuolto, sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin

Avohuolto, sijoitus päivystysperheisiin

Avohuolto, sijoitus omiin perhetukikeskuksiin

Avohuolto, sijoitus muuhun perheeseen
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Lastensuojelun sijoitukset valittujen kuukausien mukaan (trenditieto)
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Kiireelliset sijoitukset (kumulat.) 
HUOM! tiedot esitetään aina kumulatiivisena lukuna vuoden alusta alkaen kk. valinnasta huolimatta

Kiireellinen sijoitus ostopalvelulaitokseen

Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin

Kiireellinen sijoitus päivystysperheeseen

Kiireellinen sijoitus omiin perhetukikeskuksiin

Kiireellinen sijoitus muuhun perheeseen
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Lastensuojelun sijoitukset lapsi kertaalleen (kumulat.) 
HUOM! tiedot esitetään aina kumulatiivisena lukuna vuoden alusta alkaen kk. valinnasta huolimatta

Kiireelliset sijoitukset
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Huostaanotetut lapset vuoden alusta lukien
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Avohuollon sijoitukset

LSL Lastensuojelun avohuollon sijoitus yksin

LSL Lastensuojelun avohuollon sijoitus yhdessä
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Avohuollon sijoitukset

LSL Lastensuojelun avohuollon sijoitus yksin
LSL Lastensuojelun avohuollon sijoitus yhdessä
LSL Lastensuojelun avohuollon avoperhekuntoutus

KuukausiNimi

Tammikuu Helmikuu



• Palvelukokonaisuuden johtaminen – johtajan näkymä tuotannon 
moninaisuuteen

• Sosiaalipalvelujen kokonaisuuden johtaminen – kunnan / 
hyvinvointialueen näkymä

• Oikea pohjatieto on välttämätön edellytys

• Haasteena oikeat mittarit, niihin tarvittavan tiedon saatavuus ja 
järjestelmien suorituskyky – löytyykö asiakastietojärjestelmästä paikka 
tarvittavalle kirjaukselle 

• Haasteena myös kehittämisosaaminen

Palvelukokonaisuuksien johtaminen



• Sosiaalihuollon johtamisessa tarvittavaa 
vertailutietoa on heikommin saatavissa kuin 
terveydenhuollossa

• Sote-tietopaketit? 

• www.kuusikkokunnat.fi Kuusikko-vertailut 
suurten kaupunkien oma vastaus 
tietotarpeeseen

• Haasteena kuntien erilaiset organisaatiot, 
kirjaamistavat, erilaiset palvelusisällöt ja erot 
kirjaamisessa 

• Yhteiset mittarit
• Haasteena tietojärjestelmät
• Haasteena myös kehittämisosaaminen

Mitä kirjaat, sitä vertaat
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Alkaneet asiakkuudet Päättyneet asiakkuudet

1 Tietoa ei ole saatavissa Vantaalta.

Vuoden 2019 aikana alkaneet ja päättyneet 

avohuollon asiakkuudet (0 - 17-vuotiaat)

Lastensuojelun Kuusikko-vertailu 2019

http://www.kuusikkokunnat.fi/


Sosiaalihuollossa 7 palvelutehtävää, 
terveydenhuollossa yksi, 48 palvelua, 220 
kansallisesti määriteltyä asiakirjaa… 

Välineurheilua vanhoilla suksilla – välineet 
eivät tue ja uusi tyylikin pitäisi oppia

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon kirjaaminen on eri 

kehitysvaiheessa – ”sosiaalipuoli” vs. terveydenhuollon tunnistettu 

moninaisuus

Rakenteinen kirjaaminen 

Kirjaamisen 

hyödyntäminen

Miten työ muuttuu?

Monialaisuus





• Asiakaskirjaukset tuottavat monipuolisen 

näkymän työhön

• Volyymitiedot

• Resurssiallokaatio

• Yksilötason dokumentaatio

• Palvelutarve

• Myös talouden hallinnan väline

• Kirjaamisen laadullisuus

• Esimiehen / toimintayksikön johtajan 

työväline

Kirjaaminen asiakaspalvelun johtamisen 
välineenä



• Yksittäisen asiakkaan palveluprosessin johtaminen – työntekijän näkymä 
asiakkaaseen ja oman työn kokonaisuuteen

• Laadukas ja ajantasainen kirjaaminen mahdollistaa oikean tiedon pohjalta 
tehtävät ratkaisut

• Ajantasainen kirjaaminen varmistaa työn jatkuvuuden työntekijöiden 
vaihtuessa

• Työntekijälle osaamisen haaste – kirjaamisen tekniikan lisäksi on 
pystyttävä hahmottamaan asiakkaan kokonaisuus rakenteisen kirjaamisen 
tuottamasta pirstaleisuudesta

Tieto asiakasprosessin johtamisen 
välineenä



• Asiakkaalla on oikeus saada itseään tai huollettavaansa 
koskevat asiakastietojärjestelmiin tehdyt kirjaukset

• Laadukas ja ajantasainen kirjaaminen on asiakkaan oikeus 

• Osallistava kirjaaminen tulevaisuuden työvälineenä

• Ajantasainen kirjaaminen varmistaa työn jatkuvuuden 
työntekijöiden vaihtuessa, myös asiakkaan näkökulmasta

• Rakenteinen kirjaaminen tuottaa proosaa täsmällisempää 
informaatiota

Oikea kirjaaminen asiakkaan oikeutena



Taustalla vuosien kehitystyö 

–Sosiaalihuollon palveluprosessi
–Palvelutehtävät 
–Käsitteistö
–Kirjaamiskoulutus, jatkuvaa osaamisen 

ylläpitämistä
–Järjestelmäkehittämistä – joka alueella, 

jopa kunnassa erikseen

–”Sosiaalihuollon Kanta-palveluiden 
käyttöönotto mahdollistaa 
asiakastietojen arkistoinnin ja 
säilytyksen sekä hakutoiminnallisuudet 
kansallisen tietovarannon avulla. ”

–Koulutustarve on jatkuva

–Kirjaaminen on myös työaikakysymys –
sosiaalityöntekijöiden työaika on 
sosiaalihuollon arvokkaimpia resursseja

Vahva osaaminen 
oikean kirjaamisen 
pohjana 

Kapsasta Kansakoulun ja Turkan 

kautta Kanta-valmiuteen –

massiivinen kehittämis- ja 

oppimistehtävä



• Miten onnistuu kirjaaminen 
poikkeusoloissa?

• Miten onnistuu työ, jos järjestelmät 
eivät ole käytössä?

• Miten varmistetaan palvelun 
saatavuus?

• Miten varmistetaan 
asiakasturvallisuus?

• Mistä kootaan tilannekuva?

• Miten varmistetaan sähköisten 
järjestelmien toimivuus

Korona-ajan 
kysymyksiä:
miten onnistuu 
sosiaalipalvelujen 
johtaminen ja 
palvelujen 
tuottaminen 
poikkeusoloissa?



• Massiivinen, mutta välttämätön tehtävä, 
pohjana yhteinen kieli

• Asiakkaan tietojen kokonaisuus – asiakkaan 
palvelujen kokonaisuus

• Kirjaaminen on suunnitelmallisen palvelun 
edellytys ja asiakkaan oikeus

• Johtaa voi vain oikealla tiedolla

Sosiaalihuolto Kanta-palveluissa

- muutamia näkökulmia



Kiitos!


