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SOSKANTA-HANKE
• Eksote pilotoi THL:n valtionavulla sosiaalihuollon Kanta-palvelujen I-vaiheen liittymisen 

tallentavalla järjestelmäprofiililla

• Asiakasasiakirjoja aloitettiin tallentamaan valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon 5.6.2018

• Viedään lähes kaikki SosiaaliEffica-asiakastietojärjestelmään kirjattava tieto

• Tiedot vain rekisterinpitäjän omassa käytössä

• Hankeaika 7/2016-12/2018

• Yhteistyökumppaneina THL, Kela, Tieto Oyj

• Budjetti 945 000 €, josta THL rahoittaa 52 %

• Teknisen liittymisen lisäksi kyse merkittävistä muutoksista Eksoten sosiaalihuollon 
toiminnassa

• Tuotettiin materiaalia ja ohjeita sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon 
muille liittyville organisaatioille



Eksote lukuina 

• Eksote tuottaa julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut Etelä-Karjalan yhdeksän 
kunnan noin 130 000 asukkaalle 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteitä n. 100 

• Eksotessa kaikkiaan n. 5000 työntekijää

• SosiaaliEffican käyttäjiä n. 730

• Sosiaalihuollon henkilöstö käyttää eri järjestelmiä

SosKanta-hanke rajattiin koskemaan SosiaaliEfficaan kirjattavia tietoja ja näiden 
arkistointia Kanta-palveluihin
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Eksoten arkistoimat sosiaalihuollon asiakastiedot
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Eksotesta on tallennettu sosiaalihuollon asiakastiedon 
arkistoon asiakirjoja 5.11.2018 mennessä:

• Asiakkuusasiakirjat: 19 800 kpl

• Asia-asiakirjat: 24 192 kpl

• Asiakasasiakirjat: 44 545 kpl 
(Luvut sisältävät kaikki versiot)



Mitä hankkeessa tehtiin? Kokemuksia
Käytiin läpi sosiaalihuollon kirjaamisen ja 

prosessien nykytilanne sekä kirjaamiskäytännöt. 

Muutos on koskenut jollakin tavalla kaikkia 

palvelutehtäviä

Nykytila on tunnettava, jotta voidaan suunnitella 

muutokset.

Määrittelytyö vei aikaa. 

Edellyttänyt kansallisten määritysten, ATJ:n  ja 

toiminnan yhteensovittamista. 

Kansallisten määritysten jalkauttaminen ja 

soveltaminen käytännössä vaatii aikaa ja 

ymmärrystä. 

Muutokset ATJ:ssä otettiin käyttöön 
porrastetusti, 19.12.2017 ja 5.6.2018.

Ei vain ”Arkistoi” – painikkeen painamista. 
Edellyttänyt tiivistä yhteistyötä palvelutuotannon 
kanssa. 
Tarvittiin linjauksia. Asioita pitää määritellä ja 
sopia. 
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Mitä hankkeessa tehtiin? Kokemuksia
Yhtenäistettiin sosiaalihuollon prosesseja ja 
kirjaamista kansallisten määritysten mukaisesti

Työntekijöille ja työyksiköille jäi paljon vastuuta 
muutosten omaksumisessa ja asioiden 
soveltamisessa. 
Työntekijän on tiedettävä mm. mitä prosessin 
vaihetta operoi ja mitä asiakirjaa käyttää 
milloinkin. 
Vireilletulon prosessin vaihe korostuu. 

Toteutettiin käyttöoikeusmääräyksen mukaiset 
käyttöoikeudet ATJ:n puolelle

Työntekijöiden tehtävänkuvia ja vastuita 
tarkennettiin. 
Työntekijän on tiedettävä, mistä vastaa.

Toteutettiin sote-organisaatioyksiköiden lisäys 
sosiaalipalveluiden osalta Kansalliseen 
koodistopalveluun

Organisaatioissa tulee olla hallintamalli 
yksikkötietojen hallinnointiin
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Kehittämistyö jatkuu



18.12.2018, Kati Utriainen

Kiitos!

Kati Utriainen, 040 651 1222

etunimi.sukunimi@eksote.fi

Lisätietoa SosKanta-hankkeesta

• THL:n SosKanta-hankesivustolla sekä SosKanta-hankkeen webcast-infosta 

Kaikkia 

suuria 

muutoksia 

edeltää 

-Depak Chopra

Hämmäauteensuo, Lappeenranta. Kuva: Kati Utriainen
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