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Kansasta on moneksi  
 

 
• ”Kansa” = kansallisen hankkeen nimi: Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen 

ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohanke (2015-2020, THL) 
 
• Kansa-suunnitelma (THL/OPER) = valtakunnallinen suunnitelma siitä, miten em. Kansallinen hanke 

toteutetaan.  Suunnitelma on viimeistelyssä ja tarkoitus julkistaa lähiaikoina (Antero Lehmuskoski 
16.3.16, THL). 

 
• Kansallinen Terveysarkisto (Kanta) on yhteinen nimitys terveydenhuollon valtakunnallisille 

tietojärjestelmäpalveluille (sähköinen lääkemääräys eResepti, kansallinen lääketietokanta, 
potilastiedon arkisto ja omakanta), jotka otetaan käyttöön vaiheittain koko maassa 
 

• Kansa-hankkeen myötä Kanta-palveluja laajennetaan sosiaalihuollon Kanta-palveluihin 

 
• Kansa-koulu hanke: ennakoidaan Kanta-palveluihin liittymistä 

kehittämällä määrämuotoista kirjaamista sosiaalihuollon 
palveluissa – myös Itä-Suomessa ISOn toiminta-alueella 

 
• ISO-alue: Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Etelä-Savo 
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ON OLTU MUKANA TEEMOISSA 
MELKO PITKÄÄN… 

P.S. Alkuverryttelyksi snadi kurkistus peruutuspeiliin 
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Sosiaalihuollon tie: strategiasta 
tietoyhteiskuntapolitiikaksi 1. (3) 
(Kortelainen 2010) 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon tietoyhteiskuntastrategia 
(STM 1996) ”Aluksi vaikutti pelkältä retoriikalta, mutta 
2000-luvulla se alkoi muuntua varsinaiseksi politiikaksi.” 

• Osaksi hallitusohjelmia ja tietoyhteiskunnan  
kehittämishankkeita 

• Sosiaalihuollon eKonsultaatiohanke (v. 2001-2004) 
• Sosiaalialan kehittämishanke valtioneuvoston 

periaatepäätöksen jälkeen (v. 2003) 
• Osana Sosiaalialan kehittämishanketta Sosiaalihuollon 

tietoteknologiahanke TiKeSos (v. 2004-2011; Kuntaliitto, 
ISO ja Stakes toteuttajina, STM rahoittajana) 
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Sosiaalihuollon tie: strategiasta 
tietoyhteiskuntapolitiikaksi  2. (3) 
(Kortelainen 2010) 

• Sosiaalihuollon tietotekniikan kansallinen kehittäminen 
lähti liikkeelle vähin erin, myöhemmin ja huomattavasti 
vähäisemmin panostuksin kuin terveydenhuollossa 

• Sosiaalihuollossa ei ollut alkuvaiheessa (samaan tapaan 
kuin esim. terveydenhuollossa, lisäys T.K.) soveltuvia 
organisaatioita eikä kehittäjiä, jotka olisivat edistäneet 
kehitystä kansallisella tasolla 

• Kansallinen kehittäminen perustui paljolti hankkeisiin 
(edelleenkin resursointi pitkälti perustuu, lisäys T.K.), ei 
vakiintuneita organisointimalleja. Vähitellen Stakesille    
(ja sittemmin THL/OPERille, lisäys T.K.) pysyvämpi 
mandaatti toimia tietotekniikan kehittämiseksi,         
mikä on todella hyvä asia! 
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Sosiaalihuollon tie: strategiasta 
tietoyhteiskuntapolitiikaksi  3. (3) 
(Kortelainen 2010) 

• ”Pelkkä strateginen julistus ei saanut kehittämistyötä liikkeelle. 
Tarvittiin politiikkaa: julkista päätöksentekoa, vaikuttamista ja 
toimintaa (sekä resursseja, lisäys T.K.).” 

• TiKeSos-hankkeen myötä kehitykseen alkoi vähitellen tulla myös 
tieteellistä painotusta yliopistojen lähtiessä mukaan työhön, ml. 
Kuopion yliopiston käynnistämä sote-tietohallinnon koulutus 2000-
luvun alussa, myös huomiota tutkimukseen enemmän 

• ”Sosiaalihuollon tietotekniikan kehittäminen ei ole pelkästään 
tietoyhteiskuntapolitiikan toteutusta, vaan siihen  liittyy myös 
käytäntö ja tiede. (…) Tutkittavat ilmiöt eivät usein ole edes  
teknisiä, vaan on kyse sosiaalihuollossa tarvittavan tiedon 
hallinnasta ja käytöstä. Löytyisikö tätä kautta yhteinen kieli 
tekniikan ja sosiaalihuollon väelle?” 
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Perho nousee siivilleen…  

 

• Uudistuva tiedonhallinta lastensuojelun 
perhehoidossa: ohjelmistosovellus, jolla 
perhehoitajat voivat kirjata työtä jne. 

 

• Hankkeen loppuraportti ISO/Häkälä & 
Lehmuskoski 2015 ks. 
http://www.isonet.fi/web/guest/raportit 
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ITÄSUOMALAINEN YHTEISTYÖ 
ALUEEN ARJESSA ALKAMASSA  

Kansa-koulu –hanke etenee 
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ISO duunissa 1. (3) 
• Oskejohtajat neuvotelleet yhteistyöstä ja valtakunnallisen 

hallinnoijakopin (Socom) ottajasta  

• ISO/Antero Lehmuskoski ollut mukana valtakunnallisen 
hankesuunnitelman laatimisessa  

• THL/Operin  rahoituspäätös saatu ja budjetti laadittu v. 
2017 loppuun (optio jatkaa 30.6.2018 saakka erillisellä 
rahoituspäätöksellä by THL) 

• Yhteistyösopimukset tehty ISO-alueella kaikkien 
kuntien/kuntayhtyminen (n=40) kanssa ja 
omarahoitusosuudet laskutettu hankkeen puskurirahastoksi 

• Hankkeen valtakunnallisen tiedonhallinnan asiantuntijan 
Teppo Taskinen (Socom) työpiste sijoitettu ISO/Kuopion 
toimipisteeseen 
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ISO duunissa 2. (2) 
• Hankkeen valtakunnalliset työntekijät esittäytyneet 

Kuopiossa (11.12.2015) Pohjois-Savon sosiaalijohdon 
laajennetussa (muita maakuntia mukana) kokouksessa 

• Itä-Suomen aluekoordinaattori rekrytoitu ja Päivi 
Röppänen aloittaa tehtävässä 1.4.2016 lukien (80 % 
työaika hankkeelle, 20 % ISOn muut tiedonhallinnan 
kehittämistehtävät)  

• Päivi tänään mukana valtakunnallisessa alueseminaarissa! 

• Kirjaamisvalmentajien nimeäminen on parhaillaan 
käynnissä ja yst. ilmoittakaa kunnat omat valmentajanne 
1.4.2016 mennessä (lisätietoja ks. 
http://www.isonet.fi/ajankohtaista )  
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ISO duunissa 3. (3) 

• Lähtötilanteen kartoitus  1.4. ap Lync-palaveri Röppänen,  
Häkkinen, Jämsén ja Kauppila 

• Seuraava sosiaalipalvelujen johdon laajennettu kokous 
Kuopiossa tänä keväänä  

• Muut kokoukset erikseen sovitusti Päivi Röppäsen kanssa 

• ISO tiedottaa hanketyön etenemisestä aktiivisesti -
sopimuskumppaneille emailitse ja muillekin ISOnetin ja 
ISOn Facebook-sivun kautta 

• ISOssa kartoitamme jo alueen tarpeita/innokkuutta 
seuraavaan kehittämisaskellukseen Kansa-koulun 
rinnalle…Ota yhteyttä Tarjaan, jos kiinnostuit! 
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”MAHDOTTOMAT TAVOITTEET  - 
UUDEN ALKU!” 

Julkishallinnon konsultti Marco Steinberg (HS 12.4.2015): 
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Lähteet 

 

• Häkälä, Niina & Lehmuskoski, Antero 2015. Uudistuva tiedonhallinta lastensuojelun 
perhehoidossa. Perho-hankkeen loppuraportti. Julkaistu tietoverkossa: 
http://www.isonet.fi/web/guest/raportit 

 

• Kansa-koulu –hankkeen valtakunnallinen ajankohtaistieto ja mm. tämän seminaarin 
materiaalit:  http://www.socom.fi/kansa-koulu/ 

 

• Kortelainen, Pekka 2010. Strategiasta tietoyhteiskuntapolitiikaksi – katsaus sosiaalihuollon 
tietotekniikan kansalliseen kehittämiseen. Teoksessa Pohjola, Kääriäinen ja Kuusisto-Niemi 
(toim.) Sosiaalityö, tieto ja teknologia. Jyväskylä: PS-kustannus, s. 21-44. 

 

 

 

 

 

Kuvat: MS Office, Pixabay 
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Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 

www.isonet.fi 

Kiitos mielenkiinnostasi 

https://www.facebook.com/itasuomensosiaalialanosaamiskeskus 


