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Sisältö 

• Valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus, Kanta-palvelut, 
Kansa-hanke 

• Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kokonaisuus 

• Muutos palvelutehtäväluokituksessa 

• Liittyminen sosiaalihuollon tietojärjestelmäpalveluihin 

• Kansa-hankkeen I vaihe ja pilotointi 

• Toimeenpanon tuki 

• Muutoskohteet 
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Valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus - 
Kanta-palvelut 

• Palvelut otetaan käyttöön vaiheittain koko Suomessa. 
Sähköistä lääkemääräystä ja Potilastiedon arkistoa käytetään 
potilastieto- ja apteekkijärjestelmien kautta 

• Kansalaiselle Omakannan kautta 

• Terveydenhuollon valtakunnallisia Kanta-palveluja ovat tällä 
hetkellä: 

– Sähköinen lääkemääräys  

– Kansallinen Lääketietokanta 

– Potilastiedon arkisto  

– Omakanta 
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http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/ereseptin-esittely
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Mikä on ”Kansa”? 

• ”Kansa” = valtakunnallisen hankkeen nimi: Sosiaalihuollon 
valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden ja määrämuotoisen 
kirjaamisen toimeenpanohanke (2015-2020) 

• ”Kansa-hankkeessa” luodaan edellytykset sosiaalihuollon 
valtakunnallisen kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan mukaiselle 
toimintatavalle (lainsäädännön mukaan) 

• Kanta-palvelut =  valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietojärjestelmäpalvelut, joista osaa tietojärjestelmäpalveluista 
käytetään sosiaalihuollossa ja osaa terveydenhuollossa ja osaa 
jatkossa enenevässä määrin molemmilla toimialoilla 

• Liittyminen sosiaalihuollon tietojärjestelmäpalveluihin tapahtuu 
vaiheittain I-IV, joista I-vaiheen tuotantokäyttö alkaa 1.2.2018 

• Ei ole Kansaa eikä KanSa:a, johon liitytään 

• Kansalaisella Kanta-palvelut Omakannassa 
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Kansa-hanke tulee, mikä muuttuu Kanta-
palveluissa? 
 

 

• Kansa-hankkeen myötä Kanta-palveluja laajennetaan 
sosiaalihuollon tietojärjestelmäpalveluilla 

• Lisäksi: 

– Omakanta laajenee vastaamaan sosiaalihuollon tarpeita 

– Arkistonhoitajan käyttöliittymän käyttö laajenee sosiaalihuoltoon 
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Vapaamuotoinen Rakenteinen 

Tavoitteena tiedon saatavuuden ja 
yhtenäisyyden parantaminen 
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Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmien 
arkkitehtuuri ja yhteys Kanta-palveluihin 

1-4 / 2016 
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Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kokonaisuus 
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Sosiaalihuollon palvelutehtävät 

• Sosiaalihuoltoa toteutetaan sosiaalipalveluina eri 
asiakasryhmille 

• Sosiaalihuollon palvelutehtävällä tarkoitetaan tietynlaisiin 
palvelutarpeisiin vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun tuen 
muodostamaa kokonaisuutta 

• Asiakasasiakirjat tallennetaan asiakasrekisteriin 
palvelutehtävittäin (Asiakasasiakirjalaki 22 §) 

• Asiakastiedon käyttöoikeuksien määrittely perustuu 
palvelutehtäviin ja henkilöstön työtehtäviin 
(Asiakasasiakirjalaki 23 §) 

• Palvelutehtäväluokitus jäsentää sosiaalipalvelut seitsemäksi 
sosiaalihuollon palvelutehtäväksi (luonnos) 
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Sosiaalihuollon palvelutehtävät (luonnos) 

1-4 / 2016 

Sosiaalihuollon erityispalvelut Sosiaalihuollon peruspalvelut 

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT 

TYÖIKÄISTEN PALVELUT 

IÄKKÄIDEN PALVELUT 

PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 

LASTENSUOJELU 

VAMMAISPALVELUT 

PÄIHDEHUOLTO 
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• Hankesuunnitelmaan on saatu VM:n lausunto ja hanke 
käynnistymässä  

• Hanke on jaettu 7 kehittämiskokonaisuuteen, joissa tehtävä työ 
toteutetaan neljässä eri päävaiheessa I-IV 
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Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmä-
palvelujen ja määrämuotoisen kirjaamisen 
toimeenpanohanke 2015-2020 (Kansa-hanke) 

Tietosisältö-
määritykset  

Tietojärjestelmä-
määritykset 

Valtakunnallisten 
palveluiden 

toteutus 

Liittymisten 
valmistelu 

Yhteistestaus ja 
sertifiointi 

Pilotointi 

Liittyminen 
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I vaihe:  

PDF-tallennus  ja tiedon saatavuus 
rekisterinpitäjän omaan käyttöön 

II vaihe:  

Tiedon saatavuus rekisterien välillä ja 
Omakannan käyttöönotto 

III vaihe:  

Asiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja 
Omakannan toiminnallisuuksien 
laajennus 

IV vaihe:  

Toimijoiden välinen yhteistyö ja 
raportointi  

Tuotantokäyttö  

1.2.2018 alkaen 

Sosiaalihuollon valtakunnallisten 
tietojärjestelmäpalveluiden toimeenpanon 
vaiheet 

Liittymisaika- 

taulut tulevat 

määräytymään 

Asiakastieto- 

lain mukaisesti 
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Kansa-hankkeen I vaihe: 
PDF-tallennus  ja tiedon saatavuus 
rekisterinpitäjän omaan käyttöön 

Perustoiminnallisuus: 

• Asiakasasiakirjojen metatietojen toteuttaminen 

• Ammattihenkilön kirjautuminen varmenteella 

• Asiakasasiakirjojen tallennus asiakas- tai 
ilmoitusrekisteriin 

• Asiakasasiakirjojen tallennus palvelutehtävittäin 

• Asiakasasiakirjojen haku omasta rekisteristä 

• Käyttöoikeuksien toteuttaminen 
palvelutehtävittäin 

• Asia-asiakirjan muodostaminen 

• Asiakkuus-asiakirjan muodostaminen 

• Asioiden avaaminen ja päättäminen 

• Asiakkuuden hallinnan toteuttaminen 

• Metatietoihin perustuvien koosteiden 
toteuttaminen 

• Käyttölokien hallinta ja Asiakirjojen hävittäminen 

Toteutettavat 
tietojärjestelmät: 

• Asiakastietoja käsittelevä järjestelmä. 

• Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. 

• Arkistonhoitajan käyttöliittymä. 

• Kanta viestinvälitys. 

 

I vaihe = asian-, asiakkuuden- 
sekä asiakirjahallintaan 
liittyviä toiminnallisuuksia. 
Tallennus ja haku tehdään 
omasta rekisteristä. 
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Määrittelyt 

Testaus 

PDF-arkistoinnin 

toteutus/testaus ATJ:ssa   

PDF-arkistoinnin käyttönotot 

Kansa-hankkeen I vaiheen aikataulu: 
PDF-tallennus  ja tiedon saatavuus rekisterinpitäjän omaan käyttöön 

Järjestelmämuutokset, minimitason kirjaukset 

määrämuodossa (asiakasasiakirjalaki) 

1.2.2018 
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Pilotointi 

Toteutus 

Käyttöönoton valmistelu 

22.1.2016 
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           IV 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Määrämuotoisen kirjaamisen ja valtakunnallisten 

tietosisältöjen käyttöönotto  

Liittyvien järjestelmien kehittäminen tai hankkiminen 
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Lainsäädännön valmistelu 

Tietosisältömäärittelyt 

I- vaihe tj-

määrittelyt  

I-vaiheen toteutus 

I-vaihe 

I- vaiheen käyttöönottojen 

valmistelu  

Vaihe III 

Vaihe II 

II-vaiheen toteutus 

Vai                     Vaihe II 
I-vaihe  toiminnallisuudet 
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                   Vaihe III Vaihe II 

III-vaiheen 

toteutus 

II- vaihe tj-määrittelyt III- vaihe tj-määrittelyt 

II vaiheen käyttöönottojen 

valmistelu 

II vaiheen käyttöönottojen 

valmistelu 

IV- vaihe tj-

määrittelyt 

1.2.2018 
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Kansa-hankkeen I vaiheessa 2016-2017 
pilotoidaan alustavan suunnitelman mukaan 

 

• Metatietomääritykset (ml. niissä käytettävät luokitukset ja 
koodistot)  

• Tiedonhallinnan tukiprosessit  

• ATJ-vaatimukset  

• Viestinvälitysmääritykset  

• Ratkaisuarkkitehtuuri  

• Käyttölokien tietosisällöt ja -vaatimukset  

• Käyttövaltuushallinnan määritykset  
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Kansa-hankkeen pilotoinnin tulokset ja 
liittymiseen valmistautuminen 

 

• Pilotoinnin päätyttyä v. 2017 pilotoinnissa löytyneet 
mahdolliset puutteet dokumentoidaan ja niiden perusteella 
tarkennetaan määritykset säännöllisissä kansallisissa 
työpajoissa (kokoontuminen 2-3 kk välein) 

• Pilotoinnin palautteiden perusteella työstetään tarvittavia 
ohjeita, tehtävätaulukoita, koulutuksia ja muuta liittymisessä 
tarvittavaa tukimateriaalia 

• Pilotoinnin tuotoksena syntyy toimeenpanon tukimateriaali 

• Tammikuun 2016 aikana tarkentuu haetaanko Kansa-
hankkeeseen uusia pilotteja keväällä 2016 
(valtionavustusohje julkaistaan 2/2016) 
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Toimeenpanon tuki 

 

• Päävastuu Kanta-palvelujen toimeenpanosta on THL:n 
Operatiivisen toiminnan ohjaus-yksiköllä (OPER)  

• OPER-yksikön asiakkuustiimi tukee ja ohjaa 
liittymisvalmisteluissa 

• Asiakkuustiimin erikoissuunnittelijat osallistuvat  mm. alueen 
tilaisuuksiin, alueellisiin yhteistyöryhmiin ja johdon tapaamisiin 
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Toimeenpanon tuki 

• Kanta-seminaarit ja koulutustilaisuudet (webcast-yhteydet, 
videokoosteet) 

• Käyttöönoton käsikirja 
• Sisältää tukimateriaalia, mm. organisaation käyttöönottoa helpottavia 

dokumentteja esim. auditointivaatimusten läpikäyntiin sekä mallipohjia 
projektisuunnitelman ja tietoturvapolitiikan laatimiseen, toimintamalliohjeita, mm. 
valtionavustushankkeiden tuottamat materiaalit 

• Verkkokoulu ja muut koulutusmateriaalit 

• Tukikokoukset yhteistyössä KELAn kanssa 

• THL/OPER jakaa valtionavustuksia mm. hankkeille, jotka 
tukevat käyttöönottojen ja toimeenpanojen edistymistä  

• Kansa-koulu-hanke on Kaakkois-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus Oy:n (Socom) hallinnoima toiminta- ja 
tietomääritysten toimeenpanoon sekä kirjaamisosaamisen 
kehittämiseen rahoitettu valtionavustushanke 
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• Toimintaprosessit 

• Asiakirjat, dokumentointi 

• Varmenteisiin liittyvät toimintatavat 

Toimintamallit 

• TOS / eAMS 

• Tehtäväluokitus 

• Säilytysajat ja muut asiakirjojen 
käsittelyn periaatteet 

Asiakirjahallinto 

• Asiayhteyden todentaminen  

• Pääsynvalvonta, asianhallinta 

• Tiedon luovutus 

• Sähke 2, Viestinvälitys, Metatiedot 

ATJ / IT-ratkaisut 

Muutoksen kohde 
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Kanta-liittyminen 

Muutoskohteet 

~ 2018 
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Toimeenpanon tuki 
Kehittämispäällikkö Minna Angeria 

Pohjois-Suomi 

Tellervo Alanärä 

Keski- ja Itä-Suomi 

Riitta Häkkinen 

Väli-Suomi 

Taina Jokinen 

Lounais-Suomi  

Vaasan seutu 

Outi Lehtokari  

Etelä-Suomi 

Sinikka Rantala 

Yksityinen sosiaali- ja terveydenhuolto  

Päivi Achte 

OPER tukee ja ohjaa 

liittymisvalmisteluissa 

 

Organisaatioiden  

koulutukset 

ja liittymisen tuki  

suunnitellaan 2016 

 

 

Seuraa kehitystä liittymällä  

Ajankohtaista –jakeluun 

www.thl.fi/sostiedonhallinta 

 

Kansa-koulu-hanke 

antaa kirjaamis- 

valmennusta ja tukee 

luokitusten käyttöönotoissa 
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Tarja Kalima  
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Pysy ajan tasalla! 
 

Ajantasaista tietoa sosiaalihuollon tiedonhallinnan 
valtakunnallisesta kehittämisestä suoraan sähköpostiisi 

www.thl.fi/sostiedonhallinta  

 

Kysymykset ja kehittämisehdotukset: 

sostiedonhallinta@thl.fi 
kantapalvelut@thl.fi  

    KIITOS! 
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