
Tilannekatsaus 
kuraattoripalvelujen 
kehittämisestä Aster asiakas-
ja potilastietojärjestelmässä 
Keski-Suomessa

Maakunnallinen kuraattorien työkokous 6.9.2021



Aster-hankinnan taustaa

6.9.2021



Toimintavaihtoehdot Keski-Suomessa 2021

6.9.2021



Päätöksenteon aikataulu

Hallitus Valtuusto

Essote 19.08. hyväksytty 26.08. hyväksytty

VSHP 30.08. hyväksytty 13.09.

Siun sote 26.8. vedettiin pois 
esityslistalta, aikalisä, uusi 
kokous 7.9.

----------

KSSHP 29.09. 15.10.
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Aster -
järjestelmäkokonaisuus 
tulee palvelemaan 
arviolta

Aster 
alueet 
yhteensä

Keski-
Suomi

Asukkaat 700 000 272 112

Sote-ammattilaiset 
yhteensä

25 000 11 239

Terveydenhuollon
ammattilaiset

- 7 132

Sosiaalihuollon 
ammattilaiset

- 3 496

Suun 
terveydenhuollon 
ammattilaiset

- 611
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Aster-projekti 2020–2026
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PROJEKTIN TYÖVIRRAT

Sote-integraatio 

Raportointi ja analytiikka 

Sähköinen asiointi

Sote-tukipalvelut 

Terveydenhuolto / pth + esh
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Toiminnalliset työvirrat

PMO koordinointi (projektin hallinta) + koulutus, viestintä ja muutosjohtaminen

Sosiaalihuolto 



• Toimitusprojekti alkaa, kun sitä koskeva sopimus on allekirjoitettu Tilaajien ja 
Toimittajan kesken.

• Arvioitu alkamisaika 2/2022. Siihen mennessä resurssit ja tarvittava 
osaaminen tarkentuu. 

• Järjestelmäkokonaisuus on suunniteltu otettavan käyttöön seuraavasti:

1. Pilotti (KSSHP:n alue terveydenhuollon osalta kokonaisuudessaan sekä 
sosiaalihuolto Äänekosken osalta) huhtikuu 2025

2. KSSHP sosiaalihuolto (muut kuin pilotissa jo käyttöönotetut osuudet) 
syyskuu 2025

3. VSHP marraskuu 2025 – helmikuu 2026

4. Essote helmikuu 2026 – toukokuu 2026

5. Siun sote huhtikuu 2026 – syyskuu 2026

• Projektin kokonaiskesto on n. viisi vuotta (tammikuu 2022 – marraskuu 2026).

Käyttöönottojärjestys
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Keski-Suomessa on käytössä useita järjestelmiä, Asterilla ne 
korvattaisiin yhtenäiseksi järjestelmäksi ja tiivistämällä eri 
toimijoiden yhteistyötä – olemassa olevilla järjestelmillä se on 
mahdotonta 

Terveydenhuollossa käytössä
• Lifecare:

• Jyväskylä, Laukaa, Konnevesi, 
Toivakka, Joutsa, Luhanka, 
Muurame, Uurainen, 
Petäjävesi, Multia, Keuruu, 
Hankasalmi, Jämsä

• Mediatri:
• Äänekoski

• Pegasos:
• Saarijärvi, Viitasaari, 

Pihtipudas, Kivijärvi, Kyyjärvi, 
Kannonkoski, Karstula, 
Kinnula

Sosiaalihuollossa käytössä
• Sosiaali Effica:

• Jyväskylä, Laukaa, Jämsä, 
Muurame, Petäjävesi, 
Hankasalmi, Luhanka

• Proconsona:
• Äänekoski, Saarikka, 

Wiitaunioni, Keuruu, Multia, 
Joutsa, Kinnula, Konnevesi, 
Toivakka, Uurainen

Suun terveydenhuollossa
• Lifecare, Mediatri, WinHIT

Oppilashuollossa lisäksi
• Aura (Laukaa)
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Kuraattoripalvelut Asterissa

• Kuraattoreiden kirjaamisalusta ei ollut virallisesti vielä mukana APTJ:n
kilpailutusvaiheessa (ei virallinen sosiaalipalvelu)

• Suunnitteluprojektissa School welfare –kokonaisuuden työpajat 26.4. ja 10.5. 
toimittajien kanssa
• Tilaajien välinen valmistelupaja
• Tilaajilla omia maakunnallisia tapaamisia ja työpajamateriaalin tuottamista

• Sosiaalihuolto vastasi kuraattoreiden työn ja tietojärjestelmätarpeiden 
kuvaamisesta toimittajalle, kuten:
• opiskeluhuollon ja kuraattoripalvelujen perusteita käsitteineen ja työtä määritteleviä lakeja
• kuraattorityön nykytilannetta sekä tulevaisuuden näkymiä
• kuraattorin työskentelyprosessia ja tyypillisiä asiakastapauksia
• kirjaamista ja raportointitarpeita 
• kentän ammattilaisten kokoamia toiveita tietojärjestelmälle. 

• Työpajoissa tuli esille mm. kuraattorityössä vahvasti näkyvä moniammatillinen 
työskentely sekä yksilöllisen ja yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön eroavaisuudet
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Kuraattoripalvelut Asterissa

• Työpajojen jälkeen tuli päätös kuraattori- ja koulupsykologipalveluiden sekä koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon siirtymisestä tulevien hyvinvointialueiden 
järjestämisvastuulle. 

• Poimintoja Asterin näkökulmasta hallituksen esityksestä oppilas- ja opiskeluhuoltolain 
muuttamisesta (1.1.2023 alkaen):

• Esityksen mukaan yksilökohtaisten opiskeluhuoltopalvelujen valtakunnallisen ohjauksen 
vastuutahoksi tulisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

• Opiskeluhuoltoa toteuttavat kuraattorit kirjaavat opiskelijan yksilötapaamiset sosiaalihuollon 
asiakasasiakirjoihin

• Hyvinvointialueiden on tallennettava koulukuraattori ja –psykologipalveluissa kirjattavat 
asiakas- ja potilastiedot valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin

• Koulukuraattori- ja psykologipalvelut ovat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen (HE 
241/2020 vp) ehdotusten mukaisesti jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja 

• Opiskeluhuollon kuraattorin asiakaskertomukset tallennetaan sosiaalihuollon asiakasrekisteriin
• Tämä edellyttää vaatimusten mukaisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönottoa 

esimerkiksi siirtymällä käyttämään hyvinvointialueilla muutenkin käytettäviä tietojärjestelmiä
• Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö kirjaisi yksilötapaamiset terveyden- ja sosiaalihuollon 

tietojärjestelmiin

• → Päätetty tällä hetkellä odottaa tarkempaa tietoa tulevista lakimuutoksista ennen 
kuraattoreiden kirjaamisalustan kehittämisen jatkamista
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Kuraattoripalvelut 
Asterissa

6.9.2021

Kuraattorien 
suuntaa-
antavat 
määrät

Keski-Suomi 60 hlö

Siun sote 20,7 htv

Bothnia 40-50 hlö

Essote 14 hlö

Yhteensä n. 140 hlö

60 hlö

20,7 htv40-50 hlö

14 hlö



Kuraattoripalvelut Asterissa

• Kuulemme mielellämme Keski-Suomen kuraattorien kuulumisia 
ja kirjaamiseen liittyviä ajatuksia sekä lakimuutosten 
etenemisestä

• Keski-Suomessa kuntien Aster-yhdyshenkilöverkoston kautta 
koottu maakunnallista kuraattoriverkostoa

• Tällä hetkellä verkostossa on yhteensä noin 10 kuraattoria Laukaasta, Petäjävedeltä, Jyväskylästä, 
Äänekoskelta, KOSKE:sta

• Jatkossa Aster Keski-Suomen kuraattoriverkostosta kiinnostuneet: hanna.makiaho@ksshp.fi

6.9.2021

mailto:hanna.makiaho@ksshp.fi


Syksyn ajankohdat ja teemat:

• pe 27.8. klo 8.15-8.45: Aster Keski-Suomen syksyn kuulumiset – kohti 
toimitusprojektia 

• to 9.9. klo 14.30-15.00: Mobiilikirjaaminen sote-ammattilaisen työssä, 
alustajana sote-integraation projektipäällikkö Jenni Puoliväli, Aster Keski-
Suomi 

• pe 24.9. klo 8.15-8.45: Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelun tilanne, 
alustajana digijohtaja Jari Porrasmaa ja Kehittämisyksikön johtaja Päivi 
Leikkola, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 

• to 7.10. klo 14.30-15.00: Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta, 
alustajana erikoissuunnittelija Sivi Talvensola, Koske 

• pe 22.10. klo 8.15-8.45: Aster Keski-Suomen kuulumiset päätöksenteon 
jälkeen 

• to 4.11. klo 14.30-15.00: Tietosuoja Aster-projektissa, alustajana 
tietosuoja-asiantuntija Tuomas Kumpula, Aster yhteistyöorganisaatio 

• pe 19.11. klo 8.15-8.45: Mahdollisuudet etävastaanottoihin ja 
etätapaamisiin, alustajana sähköisen asioinnin projektipäällikkö Anne 
Tirkkonen, Aster Keski-Suomi 

• to. 2.12. klo 14.30-15.00: Aster Keski-Suomi – teknologian tietoisku, 
alustajana tekniset projektipäälliköt Jarkko Honka, Jouko Hämäläinen ja 
Sanna Nisonen, Aster Keski-Suomi 

• pe 17.12. klo 8.15-8.45: Käyttöönottokoulutukset sote-ammattilaisen 
näkökulmasta, alustajana koulutuspäällikkö Mari Lehtinen, Aster Keski-Suomi 

Virtuaali-
kahvit
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Seuraa Aster-
projektia!

• Tsekkaa 
verkkosivumme
asteraptj.fi

• Seuraa meitä 
Facebookissa
@asteraptj

• Viestimme myös 
LinkedInissä
asteraptj

• Ota yhteyttä
aster-projekti@ksshp.fi
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https://www.asteraptj.fi/
https://www.facebook.com/asteraptj
https://www.linkedin.com/company/asteraptj
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