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2018

Yksi yhteinen 

sosiaalihuollon 

asiakasrekisteri 

PHHYKY:ssä

Palvelutehtävä-

luokituksen 

käyttöönotto

2019 2020 

Liittyminen 

Kantapalveluihin 

(18.12.2018) ja 

käyttöönotto 

2.1.2019

2021 

SosiaaliLifecare-

tietojärjestelmän 

käyttöönoton 

suunnittelu ja Kanta II 

–vaatimuksiin 

valmistautuminen

2022 2023 

Käyttöönotot 

etenevät muihin 

palvelutehtäviin

SosiaaliLifecaren 

ensimmäinen 

käyttöönotto 

työikäisten 

palvelutehtävässä

Hyvinvointialue aloittaa 

toimintansa > Sysmä ja 

Heinola mukaan

Kotihoito ja iäkkäiden 

asumispalvelut ottavat 

SosiaaliLifecaren 

käyttöön 2023 - 2024

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen Päijät-Sotessa

Kansallisten määritysten 

merkitys avautunut, kun niitä 

on toteutettu tulevaan 

tietojärjestelmään



• Perinteisesti on totuttu siihen, että 

asiakastyön kirjaukset tehdään vain 

oman organisaatioyksikön käytössä 

olevaan kansioon / kansioihin
• Esimerkiksi: toimeentulotuki, 

aikuissosiaalityö, lastensuojelu jne.

• PHHYKY:n aloittaessa 2017 

sosiaalihuollon organisaatio tehtiin 

palvelutehtäväluokitusta mukaillen

• Työntekijät joutuvat kuitenkin myös 

tekemään asiakastyön kirjauksia 

muihin palvelutehtäviin kuin vain 

”omaan palvelutehtävään”

Esimerkki toiminnallisesta valmistautumisesta kansallisiin 

määrityksiin: palvelutehtäväluokituksen käyttöönotto – vaikutuksia 

asiakastyön kirjaamiseen

Tulosalue Palvelutehtävä(t)

Lapsiperhepalvelut lapsiperheiden palvelut, työikäisten 

palvelut, lastensuojelu, 

perheoikeudelliset palvelut

Työikäisten palvelut työikäisten palvelut, lapsiperhepalvelut, 

iäkkäiden palvelut

Vammaispalvelut vammaispalvelut, työikäisten palvelut

Psykososiaaliset palvelut päihdehuolto, työikäisten palvelut, 

iäkkäiden palvelut

Asiakasohjaus 

(gerontologinen 

sosiaalityö)

iäkkäiden palvelut



Asian ja asiakkuuden hallinta sosiaalihuollon 

palveluprosessissa

Asian 

vireilletulo

Palvelun 

toteutus

Palvelu-

tarpeen arvio
Asiakkuuden 

suunnittelu

Palvelun 

järjestäminen

Asia

Palveluyksikkö A

Palveluyksikkö 

B

Yhteydenotto

Yhteydenoton 

arvio

Asiakas-

suunnitelma
Palvelutarpeen 

arvio
Palvelupäätös

Toteuttamis-

suunnitelma

Tarvitsen 

apua!

Sosiaalipalvelu

Palvelutehtävä

Sosiaalipalvelu



Havaintoja tietojärjestelmän testauksesta
Kansalliset määrittelyt konkretisoituvat uudessa 

järjestelmässä

Järjestelmä ohjaa kansallisten prosessien mukaiseen 

toimintaan

Termeillä ja käsitteillä on väliä!

Työntekijöiden osaamistarpeiden havaitseminen 

testauksen yhteydessä

"Vihreän napin" houkuttelevuus

Työntekijä-

testaukset ja 

prosessi-

mallinnukset

LC:n esittelyt 

henkilöstölle

Testausten 

havainnointi
Prosessien sujuvuus edellyttää helppoa käytettävyyttä



Uuden tietojärjestelmän 
käyttöönoton 
edellytyksiä

• Suunnittelulle ja kehittämiselle tarvitaan riittävästi 
resursseja

• Valmistautuminen aloitettava hyvissä ajoin ennen 
suunniteltua käyttöönottoa – silti voi yllätyksiä tulla!

• Työntekijät mukaan kehittämään ja määrittelemään 
tietojärjestelmän vaatimuksia

• Avoin ja runsas tiedottaminen – pienissä erissä ja 
asia kerrallaan

• Vahva yhteistyö tietojärjestelmätoimittajan, 
sovellustuen, johdon, THL:n ja Kelan kanssa

• Johdon tuki on välttämätön



Sosiaalihuollon tiedonhallinnan hallintamalli 

2021-2022

Hujanen & Hämäläinen 6/2021

Toimii myös 

hyvinvointialueen 

projektiryhmänä (+ Sysmän 

ja Heinolan edustus mukaan)



Intran tiedotussivu työntekijöille kokoaa kaiken olennaisen tiedon



Kanta II –vaiheen määrittelyjen tuomat mahdollisuudet –

tietoa muodostetaan ja hyödynnetään laadukkaasti

Työikäisten palvelujen 

palvelutarpeen arvio Kanta / Omakanta



Kysymyksiä?

Sanna Hämäläinen
sanna.hamalainen@phhyky.fi

Kaisa Hujanen
kaisa.hujanen@phhyky.fi

Kiitos ja valoisaa joulunodotusta!

mailto:sanna.hamalainen@phhyky.fi
mailto:kaisa.hujanen@phhyky.fi

