Sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja kirjaamisen
yhteistyöfoorumi 30.9.2021 klo 13–15
Tervetuloa
Sivi Talvensola, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske
Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelun tilanne
Jari Porrasmaa, digijohtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Ideoita monialaisen kirjaamisen kehittämiseen Satakunnasta
Heli Syrjäntikka, projektipäällikkö/ Porin perusturva, hankekoordinaattori/Satasote
Tutkimuksella merkitystä sosiaalihuollon tiedonhallinnassa
Katri Ylönen, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto
Syksyn tapaamisten ajankohdat ja alustavat teemat:
• To 4.11. klo 13-14.30, Aster APTJ
• To 16.12. klo 13-15, Sosiaali Lifecare

Tapaamisen työskentelytavat

Pidä mikrofoni
suljettuna muiden
puhuessa.

Voit kysyä tai jakaa
ajatuksia
keskustelussa ja
Padletissa

Nosta käsi
TAI pyydä puheenvuoroa (pv)
kokouksen keskustelussa

Sano nimesi kun puhut
(saat myös laittaa
kameran päälle)

Ilmoita keskustelussa,
jos joudut olemaan
hetken pois.

Kärsivällisyyttä
tekniikan kanssa.
Ikonit: Arthur Shlain / the Noun Project

Kysymyksille ja kommenteille Padlet
• Mene selaimella: https://padlet.com/koskeverkko/pa9lghvs8y3od6z9

• Toimii parhaiten Chromella ja Firefoxilla
• Kommentit nimettömänä (ellet ole kirjautunut Padletiin)
• Padletiin tulleet kysymykset ja kommentit käydään läpi jokaisen
puheenvuoron jälkeen

Ajankohtaista tiedotettavaa lainsäädännöstä
• Asiakastietolaki voimaan 1.11.2021

• Kela: Asiakastietolaki ja Kanta-palvelut -sivu:
https://www.kanta.fi/ammattilaiset/asiakastietolaki-ja-kanta-palvelut
• Kanta-info 7.9.2021: Asiakastietolakipaketin vaikutukset Kanta-palveluihin:
https://www.kanta.fi/ammattilaiset/infotilaisuudet#k-2-1-kanta-infoasiakastietolakipaketin-vaikutukset-kanta-palveluihin-7-9-2021
• Tutustu myös: Sosiaalihuollon Kanta-koulutukset:
https://www.kanta.fi/ammattilaiset/sosiaalihuollon-koulutukset

• Useita asiakastietolain toimeenpanoa valmistelevia määräysehdotuksia
lausuntokierroksella ja kyselyjä meneillään, mm.
• Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakastietojen käyttöoikeuksia koskevasta asetusluonnoksesta

• Katso myös Sote-tiedonhallinnan Lausuntokierroksella-sivut: https://thl.fi/fi/web/tiedonhallintasosiaali-ja-terveysalalla/ajankohtaista/lausuntokierroksella

• Potilas- ja asiakasasiakirjojen säilytysaikakysely: https://stm.fi/-/stm-keraa-tietoaasiakkaan-ja-potilaan-palvelun-tai-hoidon-kannalta-valttamattomien-asiakirjojensailytysajoista

Ajankohtaista tiedotettavaa kirjaamisesta
• Sosiaalihuollon kirjaamisklubi - Maakunnalliset kirjaamisen
vertaisverkostotapaamiset syksyllä 2021
• Pe 29.10. klo 8–9: Lapsiperhepalvelut, lastensuojelu, työikäisten palvelut
• Pe 26.11. klo 13–14: Vammaispalvelut, Iäkkäiden palvelut
• Pe 17.12. Klo 9–10: Kirjaamisvalmennukset ja verkostot vuonna 2022? Kohti
hyvinvointialueita

• Kansa-koulu III:n valmennukset, Keski-Suomen kunnat 8/21 saakka
• Uusia kirjaamisasiantuntijoita 42
• Kansa-koulu-kirjaamisasiantuntijoita yhteensä 91
• Lisäksi yksityisten ja järjestöjen asiantuntijat, arvio ~ 30–40

• Kansa-koulu-kirjaamisasiantuntijaverkostossa yhteensä ~ 2900 ammattilaista

Tietojärjestelmä tukee sosiaalityön tavoitteita ja on
sosiaalityöntekijän luotettava apuväline työssä.

Tietojärjestelmiä käytetään suunnitellulla tavalla.

Ihannekuva
tulevaisuudesta

Tietojärjestelmiin kertyy luotettavaa dataa.

Dataa hyödynnetään sosiaalityön kehittämisessä,
palveluiden parantamisessa, tutkimuksessa ja
päätöksenteossa.

Palveluiden tehokkuus paranee ja säästöjä syntyy.

Kansalaisten hyvinvointi kasvaa.
Lähde: Ylönen ym. 2020: Sosiaalialan asiakastietojärjestelmissä paljon parannettavaa –käyttäjäkokemukset 2019

