
Kanta-palvelut 

sosiaalihuollossa ja 

asiakastiedon 

kirjaamisen kehittäminen 
3.10.2018 

Koulutusorganisaatiot Kansa-koulu-II-

hankkeessa -aloitusseminaari 

Saija Siivonen THL OPER 



  

Sisältö 

 

 Kanta-palvelut sosiaalihuollossa 

 Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto 

 Asiakastiedon kirjaamisen yhtenäistäminen 

 Kansallisen tuen kokonaisuus 

3.10.2018 Saija Siivonen THL OPER 2 



  Kanta-palvelujen kokonaisuus  
(Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset  tietojärjestelmäpalvelut) 

 Asiakas- ja potilastietojen pysyvä sähköinen säilyttäminen toteutetaan Kanta-

palveluiden avulla 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista 

käytössä: 

 Reseptikeskus    

 Kansallinen lääketietokanta  

 Potilastiedon arkisto 

 Omakanta 

 Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto (otettu käyttöön 5/2018) 

 Kanta-palvelut otetaan käyttöön sosiaalihuollossa vaiheittain  
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Kanta-palvelujen kokonaisuus 

 Kanta-palvelut 

sosiaalihuollossa 

 Sosiaalihuollon asiakastiedon 

arkisto  

 Omakanta (v. 2020 alkaen) 

 Muut kansalliset palvelut 

 Sote-organisaatiorekisteri 

 Varmennepalvelut  

 Koodistot ja terminologiat 
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Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 

käyttöönotto, I-vaihe 

I-vaihe 2018–2019 (vapaaehtoinen) 

• Tietojen arkistointi rekisterinpitäjän omaan käyttöön 

• Arkiston perustoiminnallisuus 

• Tallennus, haku, korvaaminen, asiakastiedon kooste  

• Voidaan tallentaa vanhoja asiakirjoja tai tallentaa tiedot reaaliajassa 

• Arkistonhoitajan käyttöliittymä 

• Käyttöön mm. palveluprosessit, yleiset asiakirjatyypit, palvelutehtävät, 
sosiaalihuollon asiakas- ja ilmoitusrekisteri, käyttöoikeusmääräys 
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Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon 

liittyminen I-vaiheessa 

 Liittyminen on mahdollista julkisille ja yksityisille organisaatioille 

 Organisaatio voi liittyä yhdellä tai useammalla tietojärjestelmällä 

 I-vaiheessa organisaatio voi itse määritellä tallettaako se  

 ennen liittymistä syntyneet asiakastiedot (vanhat asiakastiedot),  

 liittymishetken jälkeen laadittavat asiakastiedot (I-vaiheen asiakirjat) vai  

 sekä ennen liittymistä että liittymisen jälkeen syntyneet asiakastiedot valituista 

palvelutehtävistä. 

 Tietoja voi tallentaa yhdestä tai useammasta sosiaalihuollon palvelutehtävästä 

 Liittymiseen saa tukea neljässä käyttöönoton aallossa 
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  Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 

käyttöönoton aallot I-vaiheessa 
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Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 

käyttöönoton tilanne  

 Ensimmäiset liittyjät Vaasan kaupunki ja Eksote 

 I-vaiheen käyttöönoton                                             

aaltoihin ilmoittautunut                                              

yhteensä 15 organisaatiota                                        

(tilanne 9/18) 

 Kanta-palvelujen käyttö                                             

koskee jo satoja sosiaalihuollon                                    

ammattilaisia 
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Kokonaisaikataulu Kanta-palvelujen 

käyttöönotolle sosiaalihuollossa 
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Käyttöönotettavissa 2018 
alkaen 

• Tietojen arkistointi rekisterinpitäjän omaan 
käyttöön 

• Arkiston perustoiminnallisuus 

• Haku, tallennus, korjaus 

• Palvelutehtävät, sosiaalipalvelut, 
prosessit 

• Asiayhteys, käyttöoikeudet 

• Asiakastiedon kooste 

• Arkistonhoitajan käyttöliittymä 

Sote toiminnallisuudet: 
Käyttöönotettavissa 2021-

2023   

• Rekisterinpitäjämuutokset jo 
tallennettuihin asiakirjoihin (-21) 

• Rekisterinkäyttövaltuutus (-21) 

• Sote-suostumuksen käsittely 

• Sos.kooste terveydenhuollon käyttöön 
(-21) 

• Th-kooste sos.huollon käyttöön (-21) 

• Sote-suostumus ja luovutukset sen 
perusteella (-21?) 

• Sote-asiakassuunnitelma (-21?) 

• Hebu/seteli (-22) 

• Sote-keskuksen valinta (-23) 

• Suun th (-23) 

 

Käyttöönotettavissa 2020 
alkaen 

II-vaiheen käyttöönotto sisältää kahden ensimmäisen laatikon toiminnallisuuksien käyttöönoton: 

a) Jo I-vaiheessa liittyneet testaavat ja ottavat keskimmäisen laatikon 

b) Vasta II-vaiheessa liityneet testaavat ja ottavat käyttöön kahden ensimmäisen laatikon kerralla   

• Omakanta  

• Sosiaalihuollon asiakastietojen ja 
lokien näyttäminen 

• Informoinnin tekeminen 

• Kiellon kohdistaminen 

• Puolesta-asiointi 

• Yhteinen asia 

• Ammattilaisen sähköiset allekirjoitukset 

• Rakenteiset asiakaskertomusmerkinnät 

• Mahdollisuus tallentaa rakenteisena kaikkia 
asiakasasiakirjoja 

• Sos-Sos luovutus, kielto, informointi ja 
lokitukset 

• Asiakastiedon koosteen rikkaampi versio 

 

 



  

Liittymisvelvoite 

 Liittyminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon on vapaaehtoista 

I-vaiheessa 

 Lakiehdotus 2.5.2018 (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakastietojen sähköisestä käsittelystä) mukaan sosiaalihuollon 

asiakastiedon arkistoon pitäisi liittyä  

 1.1.2023 mennessä (julkinen) 

 1.1.2025 mennessä (yksityinen) 
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Asiakastiedon kirjaamisen 

yhtenäistäminen 

 Kirjaamisen yhtenäistäminen pohjautuu lakiin sosiaalihuollon 

asiakasasiakirjoista  

 Asiakasasiakirjojen ja kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen 

tapahtuu organisaatioissa vähitellen osana Sosiaalihuollon 

asiakastiedon arkiston käyttöönottoon liittyvää toiminnallista 

muutosta  

 Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston I-vaiheessa 

määrämuotoinen kirjaaminen tarkoittaa asiakasasiakirjalain 

mukaista kirjaamista 
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Asiakastiedon kirjaamisen 

yhtenäistäminen: keskeiset hyödyt 

 Yhdenmukaisesti kirjattu tieto löytyy paremmin myös toiselle 

ammattilaiselle ja asiakkaalle. 

 Kertaalleen kirjattu tieto on helposti käytettävissä myöhemminkin, 

eikä sitä tarvitse toistaa kirjauksissa. 

 Yhtenäiset asiakirjojen rakenteet tukevat sosiaalihuollon 

ammattilaisen kirjaamista.  

 Tietoa voidaan hyödyntää tilastoinnissa, raportoinnissa, 

johtamisessa ja tutkimuksessa. 
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Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 

(254/2015) 

 4§ Asiakastietojen kirjaaminen 

 5§ Toimivaltasäännös 

 THL antaa määräykset sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen rakenteista ja 

asiakirjoihin merkittävistä tiedoista 

 9 – 20§ Kirjattavat asiakastiedot 

 22 § Tietojen tallettaminen sosiaalihuollon henkilörekistereihin 

 THL:n määräys 1/2016 

 23 § Sähköisesti talletettujen asiakastietojen käyttöoikeudet 

 THL:n määräys 1/2017  
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Keskeiset asiakastiedot talteen 

 Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennetaan 

asiakasasiakirjat yhtenäisessä muodossa 

 THL vastaa sosiaalihuollon asiakirjarakenteiden kehittämisestä  

 Asiakirjarakenteilla kuvataan sosiaalihuollon palvelutuotannon 

kannalta tarpeellisia asiakastietoja 

 Asiakasasiakirjoja on mallinnettu sosiaalihuollon palvelutehtäville ja 

sosiaalipalveluille. Lisäksi on mallinnettu joitakin eri 

palvelutehtäville yhteisiä asiakirjoja 
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Asiakasasiakirjarakenteet työntekijän 

tukena 

 Asiakirjarakenteiden tulee olla soveltuvia hyvin erilaisissa 

asiakastilanteissa ja organisaatioissa eikä määrämuotoisen 

kirjaamisen tarkoitus ole vähentää työntekijän mahdollisuuksia 

kirjoittaa tärkeiksi arvioimiansa tietoja asiakkaasta 

 Työntekijä päättää, mikä tieto on tarpeellista ja riittävää kirjata 

missäkin asiakastilanteessa 

 Vain pieni osa tiedoista on määritelty valtakunnallisesti pakollisiksi 

kaikissa asiakastapauksissa 
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Sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteet 

 Sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteet ovat saatavilla 

SOSMETA-palvelussa 

 Julkinen selainpohjainen                                                                   

käyttöliittymä 

 Mahdollistaa myös palautteen                                                             

antamisen 

 Asiakirjarakenteet ovat                                                   

luonnosvaiheessa ja niitä on otettu                                            

käyttöön laajasti ympäri maata 
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Sosiaalihuollon palveluprosessit asiakastiedon 

yhtenäisen kirjaamisen tukena 

 Asiakkaan asian käsittely sosiaalihuollossa koostuu viidestä palveluprosessista 

 Sosiaalihuolto – Sosiaalihuollon palveluprosessi –luokitus on julkaistu 

koodistopalvelimella 

 Prosessikuvassa esitetään yleisimmät asian käsittelyn vaiheet 

 Asiakasasiakirja liitetään aina yhteen palveluprosessiin 

 Palveluprosessikuvausten hyödyntäminen tukee kirjaamisen yhtenäistämistä 
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Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 

käyttöönottoon liittyvät tilaisuudet ja 

koulutukset  
 Kansa-koulu-II-hankkeen kirjaamisvalmennus 

 Kanta-palveluiden verkkokoulut 

 Käyttöönoton valmistelutilaisuudet (THL, Kela ja VRK) 

 Aaltoihin ilmoittautuneille organisaatioille 

 Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston toimintatapakoulutukset 

 Aaltoihin ilmoittautuneille organisaatioille 

 Kaikille kiinnostuneille 

  SONTIKKA VI -seminaari 

 Infotilaisuudet eri kohderyhmille 
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Lisätietoa verkossa 

 Kanta-palvelujen verkkosivut 

 Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston esittely  

 Sosiaalihuollon tiedonhallinnan verkkosivut 

 Sosiaalihuollon Kanta-palvelut 

 Kanta-palvelujen käyttöönotto 

 Kansa-hanke 
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Pysy ajan tasalla! 

 Kanta-palvelut sosiaalihuollossa 

 www.thl.fi/sostiedonhallinta 

 www.kanta.fi 

 Kysymykset ja kehittämisehdotukset 

 sostiedonhallinta@thl.fi 

 kantapalvelut@thl.fi 

 Tilaa uutiskirje sähköpostiisi! 

 Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnasta 8 krt/vuosi 

 Kanta-uutiskirje  8 krt/vuosi 
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Kiitos! 

Saija Siivonen 

Erikoissuunnittelija  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  

OPER 

kanta.fi 

      @kantapalvelut 

#kantapalvelut 


