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Näkökulmia keskusteluun: 

Soten tietojohtamisen 
nykytila, haasteet ja 

mahdollisuudet



Nykytila: Vauhdikkaassa välivaiheessa!

• Hallinnolliset sote-muutokset 

keskiössä

• Hyvinvointialue vastaus 

’kaikkeen’…?

• Tietojohtaminen ’sitten, kun’…?



Haaste: Onko malttia uudistua?

• Yhteinen tilannekuva kokonaisuudesta, tavoitteista, 

toteutuksesta – ja k e i d e n yhteinen? 

• Kohti  u u t t a strategisesti, suunnitelmallisesti, 

systemaattisesti − tietoon ja tutkimuksiin perustuen?

• Tuki tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatio- (TKKI) r a k e n t e i l t a − myös 

asianmukaisista, tasapuolisista ja ’rauhallisista resursseista’? 

• Henkilöstön veto-, pito- ja u u d i s t u s v o i m a n varmistaminen?

• Asiakas- ja potilastietojärjestelmien tuki palveluille, johtamiselle, kehittämiselle 

− myös o s a l l i s u u d e l l e?



Ratkaisujen jäljillä

ISO & kumppanit…



Mahdollisuudet: Entäs, jos…
- Kutsuttaisiin arvostaen mukaan monipuolinen 

osaajajoukko, kannustettaisiin osallistumaan, ei 

pelättäisi virheitäkään, otettaisiin selvää, luotaisiin 

yhdessä uutta

- Ei kuitenkaan ’rekka-autolla kioskille’, ei numeroita, 

tutkimusta tai johtamista väistellen, ei 

’hengästyttävässä ähkyssä’

- Toimittaisiin arvokkaana lenkkinä sukupolvien 

kehittämisketjussa



ISO osaamisen kehittäjänä

• Rakenteellisessa 

sosiaalialan työssä

• Sosiaalipalveluissa 

ja sosiaalityössä

• Tietojohtamisessa 

ja tiedonhallinnassa 

sosiaalihuollossa



Toimintasuunnitelma 2022-2023

SOSRAKE-osaamisverkosto
Sosiaalialan rakenteellisen työn osaamista vahvistamassa

• Keskeisiä kehittämisteemoja ovat mm. vaikutustiedon tuottaminen ja esittäminen, 

tutkimustiedon ja kehittämismenetelmien soveltaminen, viestintä ja konkreettinen 

vaikuttamistyö

• Laajassa osaamisverkostossa vuorovaikutus ja yhdessä oppiminen onnistuu 

mutkattomasti digitaalisella alustalla

• Kehittämistyön tuloksena laaditaan sosiaalialan rakenteellisen työn valmennus- ja 

koulutuskokonaisuus sekä sosiaalialan rakenteellisen työn käsikirja
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Tietojohtamisen ja tiedonhallinnan verkostotyötä

• Valtakunnallinen sote-tiedonhallinnan yhteistyöryhmä 

(STM, ISO sosiaalialan osaamiskeskusten edustaja, v. 2021-)

• Valtakunnallinen sote-tietoarkkitehtuurin ohjausryhmä 

(THL, ISO sosiaalialan osaamiskeskusten edustaja v. 2020-)

• Sosiaalialan osaamiskeskusten tulevan ’Kansa-koulu IV -hankkeen’ ohjausryhmä (ISO 

tuleva jäsen, kevät 2022−)

• KYS Erva (Itä-Suomen YTAn) sote-ICT -työryhmä (ISO jäsen)

• Sosiaalihuollon digipalvelujen kehittäjäryhmä 

(ISO koordinoi toiminta-alueellaan)
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"Kansa-koulu IV" - kirjaamisosaamisen kehittäminen (RRF)

• ISO mukana osaamiskeskusten hankesuunnittelussa Kansa-koulu IV

• Tarkoituksena tukea ja lisätä kirjaamisosaamista julkisissa ja yksityisissä 

sosiaalihuollon organisaatioissa

• Hanke jatkaa kirjaamisvalmennuksen järjestämistä ja edelleen kehittämistä

• Ennen hankkeen alkamista palvelevat Materiaalipankki ja Kirjaamisfoorumi

• ISO järjestää kaikille avoimet kirjaamiswebinaarit 23.2. ilmoittaudu tästä ja 

17.3. ilmoittaudu tästä. Tervetuloa!

https://vasso.fi/hankkeet/kansa-koulu/kirjaamisfoorumi/materiaalipankki/
https://vasso.fi/hankkeet/kansa-koulu/kirjaamisfoorumi/
https://link.webropol.com/s/webinaari2022
https://link.webropol.com/s/kirjaaminen2022


ISOn toiminta-alue

▪ Kainuu

▪ Pohjois-Karjala

▪ Pohjois-Savo

▪ Etelä-Savo

▪ Itä-Suomen yhteistyöalue (YTA)
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Lähteitä

Asetus sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta 1411/20.12.2001
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20011411

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueista 91/2022
https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2022

ISOn toimintasuunnitelma 2022−2023

https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/iso-julkaisut/toimintasuunnitelmat-ja-kertomukset.html

Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta 1230/13.12.2001
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011230

Onko sotella malttia uudistua – ketterästi ja kestävästi? ISOblogi by Tarja Kauppila

https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/onko-sotella-malttia-uudistua-ketterasti-mutta-

kestavasti.html

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20011411
https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2022
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/iso-julkaisut/toimintasuunnitelmat-ja-kertomukset.html
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011230
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/onko-sotella-malttia-uudistua-ketterasti-mutta-kestavasti.html


Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Tulliportinkatu 34 A, 2. krs

70100 Kuopio
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