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Kainuun sote järjestää ja tuottaa sosiaali- ja 
terveyspalvelut seitsemän kunnan alueella

Kajaani, Sotkamo, Hyrynsalmi, Suomussalmi, 
Ristijärvi, Kuhmo, Paltamo, Puolanka 
osajäsenenä

Kainuun sotessa 3 800 työntekijää, joista 1500 
sosiaalihuollon palveluiden työntekijöitä

Sosiaalihuollossa kirjataan tällä hetkellä sekä 
asiakastietojärjestelmään että 
potilastietojärjestelmään

Kainuun sote

Kainuun pinta-ala
22 687 km2

Kainuun väkiluku 
71 664 (v.2020)

Väestötiheys 
3,5 asukasta/km2 
(koko maa 18,2 as/km2)

Kainuu
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OT-keskus

Kyberturvallisuuden 
parantaminen

Tiedon laadun 
parantaminen

Työntekijän digitaaliset 
työvälineet

Asiakkaan sähköiset 
asiointipalvelut

Toimintatapojen ja –prosessien uudistaminen ja 
yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla

Tietojohtamisen 
kyvykkyyden 
kehittäminen

Tiedolla johtamisen 
pilotti

Tietojohtamista tukevat 
työvälineet

Järjestämistehtävän 
selkiyttäminen ja 

järjestäjän tietotarpeet

Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen

Pelastuslaitos Hankekoordinaatio ja -hallinto

Kainuun rakenneuudistus vv. 2020-2021 –
alueellisen valmistelun tukena (KaRa)
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Kansallisten määrittelyjen 
käyttöönoton edistäminen

Kirjaamisen osaamisen 
vahvistaminen

Sosiaalihuollon asiakastiedon 
arkistoon Kantaan liittymisen 

valmistelut
Yhtenäiset kirjaamisen tavat

Tiedon laadun 
paraneminen
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Tiedon laadun parantaminen
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Kirjaamis-
asiantuntijoiden 

verkosto

Kansalliset 
määrittelyt -
työskentely

Kirjaamis-
valmennukset

Tiedon 
jakaminen

Kirjaamisen 
tuki

Kysely 
sosiaalihuollon 
henkilöstölle 

Kantaan liittymisen 
valmiuksista

Mitä on tehty kirjaamisen kehittämiseksi?
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Vastuualueiden kanssa 
• Vierailut vastuualueiden palavereissa
• Laadittu vastaavuustaulukoita palvelutehtäviin
• Käyty keskusteluja
• Laadittu kirjaamisohjeita, päivitetty lomakkeita
Tiedon jakamista
• Muutoksista
• Tulevasta Kantaan liittymisestä
• Ajankohtaisista asioista
Kirjaamisen tukea
• Selvitystyötä kansallisten määrittelyiden tulkinnasta

Kirjaamisen
tuki

Tiedon 
jakaminen

Kansalliset 
määrittelyt -
työskentely

Kainuun soteen valmennetut kirjaamisasiantuntijat
• n. 50 sosiaalihuollon ammattilaista
• Verkostotapaamiset joka kuukausi
• Tiedon jakamista, keskustelua

Kansa koulu III-hankkeen mukaiset kirjaamisvalmennukset
• Kevät 2021, 3 x 3,5h
• Syksy 2021, 4 x 3,5h
• Työyksiköissä Kirjaamisasiantuntijoiden pitämät valmennukset

KaRa-hankkeen toimenpiteitä:
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Hankkeen aikana opittua

• Organisaation sisällä on eritasoiset valmiudet ja ymmärrys tiedon 
merkityksestä ja hyödyntämisestä laajemmin

• Kyse on isosta muutoksesta, johon liittyy sekä toimintatapojen 
muutosta että tietojärjestelmien muutosta

• Kirjaamisen osaamisen vahvistaminen on jatkuva prosessi

• Keskustelua kirjaamisesta ja sen merkityksestä tiedon laatuun 
tarvitaan organisaation sisällä edelleen

• Verkostoituminen ja vertaistuki muiden alueiden kanssa auttaa
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Tarvittavat hallinnolliset 
päätökset

Työryhmän kokoaminen
Rajauksen tarkentaminen
Hankintaprosessi

Toimintatapa koulutukset

Valmistelevat 
tehtävät

• Substanssin kanssa 
yhteistyössä

• Tietohuollolliset 
toimenpiteet

Nykytilan kartoitus • Kanta asiakkuus

• Testiasiakkaan 
asiakirjojen poiminta ja 
konvertointi

• Käyttöönottokokeen 
raportti

Käyttöönottokoe

• Tuotantoaineiston 
poiminnat, konvertointi ja 
validointi 

• 3 erässä

• Asiakirjojen tarkastus Kanta 
arkistonhoitajan liittymällä

Tuotantoaineiston 
poiminta

• Puuttuvien 
asiakirjojen osalta 
täydennyspoiminta, 
konvertointi ja 
validointi

Täydennyspoiminta

• Projektin päättäminen

Projektin 
päättäminen

Lastensuojelun vanhat tiedon ajalta 2015-2020

Sähköinen arkistointi/ Kantaan liittyminen
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Hankkeen aikana opittua 2

• Riittävä ymmärrys kokonaisuudesta

• Substanssin ja tietohallinnon tiivis yhteistyö ja yhteinen kieli

• Resurssien riittävyyden varmistaminen - laajuus

• Vertaistuki ja verkostoituminen

• Varautuminen yllättäviin käänteisiin

• Tietohuolto ajoissa – ohjeistus
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Lisätietoa:

Minna-Mari Tanskanen
Suunnittelija/sosiaalihuollon Kanta
minna-mari.tanskanen@kainuu.fi

Kiitos !


