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ARKISTOINTI ASIAKASTYÖN ETULINJAAN

2/2019 Peronius & Taskinen

Sosiaalihuollon 
asiakastiedon 
arkistoiminen 
kansallisesti 

yhdenmukaisella tavalla 
Kanta-palveluihin on 

suuri muutos 
organisaatioille ja 

yksittäisille 
työntekijöille

Ennen arkistoiminen oli 
asiakirjojen 

”loppusijoitusta”. Nyt se 
on huomioitava jo 

asiakkaan 
ensitapaamisella!
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TIETOPAKETIN SISÄLTÖ

2/2019 Peronius & Taskinen

• Asiakastietojen kirjaamista ja arkistointia ohjaava 
lainsäädäntö

• Kanta-palveluihin liittyminen muuttaa arkistointia
• Asiakasasiakirjakartoitus
• Kanta-palveluun liittyminen 2018 - 2022 
• Kanta-arkistonhoitajan tehtävät
• Kanta-palvelun käyttö eri liittymismuodoissa
• Erityistilanteet ja avoimet asiat
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ASIAKASTIETOJEN KIRJAAMISTA JA ARKISTOINTIA 
OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ
Asiakkaan on kyettävä luottamaan siihen, että hänen arkaluonteiset tietonsa pysyvät 
salassa, eheinä ja käyttökelpoisina. 

Myös sosiaalihuollon asiakkuus on salassa pidettävä tieto!

Kirjaamisvalmennuksen tietopaketti arkistovastaaville
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HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY TULEE TUNNISTAA

• Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai 
tunnistettavissa olevaan henkilöön. 

• Henkilötietojen käsittelyä ovat kaikki henkilötietoihin kohdistuvat toimenpiteet 
suunnittelusta poistamiseen. 

• Rekisterinpitäjä on ihminen tai organisaatio, joka määrittelee, mihin 
tarkoitukseen ja millä tavalla henkilötietoja käsitellään.

• Henkilötietojen käsittelijä on ihminen tai organisaatio, joka käsittelee 
henkilötietoja rekisterin pitäjän puolesta

2/2019 Peronius & Taskinen

https ://tietosuoja.fi/henkilotietojen-kasittely

https://tietosuoja.fi/henkilotietojen-kasittely
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HENKILÖTIETOA SAA KÄSITELLÄ AINOASTAAN LAIN ANTAMIN 
OIKEUKSIN TAI HENKILÖN NIMENOMAISELLA LUVALLA

• EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on ylin tietosuojaa koskeva säädös.

‣ Vahvistaa henkilötietojen käsittelyn avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja henkilön oikeuksia jotta 
henkilötietojen käsittely palvelee ihmistä, vastaa digitalisaation vaatimuksiin ja rakentaa 
luottamusta digitaalitalouden kehittämiseksi

‣ Ohjaus tietosuoja-asetuksen mukaiseen toimintaan www.tietosuoja.fi

‣ Tietosuoja-asetusta täydentää ja täsmentää kansallisesti 1.1.2019 voimaan 
tullut tietosuojalaki (1050/2018). 

• Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 

2/2019 Peronius & Taskinen

http://www.tietosuoja.fi/


72/2019 Peronius & Taskinen

Jokaisessa viranomaisessa 
tai julkishallinnon 

organisaatiossa tulee olla 
tietosuojavastaava, joka 

neuvoo ja ohjaa 
tietosuojan 

toteuttamista.

Tietosuojavaltuutetun 
toimisto tukee ja 

tiedottaa 
valtakunnallisesti
www.tietosuoja.fi

Myös 
Aluehallintovirastoissa 

neuvotaan 
rekisteriasioissa

http://www.tietosuoja.fi/
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LAIT MÄÄRITTÄVÄT KIRJAAMISTA JA ARKISTOINTIA

• Asiakasasiakirjalaki (254/2015)

‣ velvoittaa kirjaamaan riittävän ja tarpeellisen asiakastiedon määrämuotoisesti ja tallettamaan ne THL:n
määräysten mukaisesti (§ 4-5)

‣ Velvoittaa laatimaan ja säilyttämään asiakasasiakirjat sellaisia välineitä ja menetelmiä käyttäen, että 
asiakirjoihin sisältyvien tietojen eheys ja käytettävyys voidaan turvata tietojen säilytysajan . (§ 21)  

‣ Liite 1 määrittää määräaikaisesti säilytettävien asiakasasiakirjojen säilytysajat

• Asiakastietolaki 157/2007 (uudistuu: HE 300/2018)

‣ Asiakastietolaki = Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. 

• Arkistolaki (831/1994) määrittää arkistotoimen tehtävät

‣ Kansallisarkisto (Arkistolaitos) määrää pysyvästi säilytettävän aineiston

• Tiedonhallintalaki (HE 284/2018) on tiedonhallinnan yleislaki ja korvaa julkisen hallinnon 
tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011)

2/2019 Peronius & Taskinen
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REKISTERIRAJAT SUOJAAVAT TIETOA

• Henkilörekisteri on käyttötarkoituksensa perusteella yhteen kuuluvien henkilötietojen 
kokonaisuus.

‣ Tietoa eri rekisterien välillä ei saa siirtää ilman lakiperustetta tai asiakkaan lupaa

‣ Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste/ tietosuojaseloste ei välttämättä täytä tietosuoja -
asetuksen informointivelvoitteen vaatimuksia

• Sosiaalihuollon asiakasrekistereissä säilytetään sosiaalihuollon asiakastietoa

‣ Sosiaalihuollon rekisteriin voi terveydenhuollon ammattihenkilö kirjata sosiaalihuollon potilastietoa, 
mutta se täytyy olla erotettavissa sosiaalihuollon asiakastiedosta  -> UUSI OHJE TULEE KESÄLLÄ 2019

• Terveydenhuollon potilasrekisterissä säilytetään vain potilastietoa -> Kanta/Potilastiedon arkisto

• Rekisterit voidaan yhdistää vain lain perusteella tai rekisteröidyn henkilön nimenomaisella luvalla (esim. 
kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistäminen kotihoidoksi)

2/2019 Peronius & Taskinen
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REKISTERIVELVOITE ERI TILANTEISSA

• Palvelunjärjestäjällä on rekisterinpitovelvoite

• Jos joku muu organisaatio tuottaa palvelua palvelunjärjestäjän toimeksiannosta 
(palveluseteli, ostopalvelu jne.), kuuluvat palveluntuottajan asiakirjat 
palvelunjärjestäjän rekisteriin

‣ Jos palveluntuottaja hankkii osan palveluista palveluntoteuttajalta (esim. 
siivouspalveluyritys), kuuluvat myös palveluntoteuttajan asiakirjat palvelunjärjestäjän 
rekisteriin

• Jos palveluntuottaja tai -toteuttaja tuottaa palveluita suoraan asiakkaalle 
(asiakas maksaa palveluista itse), on kyseessä palvelun järjestäminen ja tällöin 
palveluntuottaja on myös rekisterinpitovelvoitteinen palvelunjärjestäjä.  

2/2019 Peronius & Taskinen
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SOSIAALITOIMEN REKISTERIEN YHDISTÄMINEN 
1.1.2021 MENNESSÄ

• Sosiaalihuollon palvelunantajan asiakasrekisterit yhdistettävä viimeistään 
1.1.2021 tai kun organisaatio liittyy Kanta-palvelujen Sosiaalihuollon 
asiakastiedon arkistoon (Asiakasasiakirjalaki 254/2015)

‣ Sosiaalihuollon ilmoitusrekisteriin tallennetaan yksityisen henkilön palveluntarpeen 
selvittämiseksi tehdyt ilmoitukset ja pyynnöt sekä niiden käsittelyä koskevat tiedot ja 
muut asiakasasiakirjat sosiaalihuollon asiakasrekisteriin (§ 22) -> jatkossa vain yksi 
sosiaalihuollon henkilörekisteri

‣ HUOM! Asiakasasiakirjalain 22§ voimaantulo muuttuu, jos asiakastietolaki menee läpi. 
HE:ssa (300/2018) ehdotetaan ao. pykälän voimaantuloa siirrettäväksi.

• Yhden henkilörekisterin mallissa tiedon luottamuksellisuus suojataan THL:n
antaman Käyttöoikeusmääräyksen 1/2017 mukaisesti

5/2019 Peronius & Taskinen
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UUSI ASIAKASTIETOLAKI VELVOITTAA KANTA-PALVELUUN 
LIITTYMISEEN

• Asiakastietolaki 2007 -> HE 300/2018 Asiakastietolaiksi

‣ Velvoittaa palvelunantajan liittymään valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen 
käyttäjäksi (§7)

‣ Siirtymäsäännös määrittää sosiaalihuollon julkisten organisaatioiden Kanta -palveluihin 
liittymisen takarajat. (§53)

‣ Sähköisestä asiakasasiakirjasta tulee olla valtakunnallisessa arkistointipalvelussa vain yksi 
alkuperäinen tunnisteella yksilöity kappale (§8)

5/2019 Peronius & Taskinen
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KANTA-PALVELUUN LIITTYMINEN MUUTTAA 
ARKISTOINTIA

Viimesijaisesta tallettamisesta aktiiviseen tiedonhallintaan

Kirjaamisvalmennuksen tietopaketti arkistovastaaville
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SÄHKÖISET ASIAKASTIEDOT TALLETETAAN 
SOSIAALIHUOLLON ASIAKASTIEDON ARKISTOON

• Arkistolaitoksen, STM:n, Kelan ja THL:n yhteinen linjaus 17.3.2016: 

‣ Kanta-palveluiden potilastiedon arkisto ja sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto ovat ainoat ratkaisut 
säilyttää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä syntyneitä, pysyvästi säilytettäviä sähköisiä asiakas-
ja potilastietoja. 

‣ Arkistolaitos ei tule antamaan sähköistä säilytysmuotoa koskevia päätöksiä sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakas- ja potilastiedoille muissa tietojärjestelmissä tai tietovarannoissa kuin Kanta -palveluissa.

‣ Organisaatio voi säilyttää pysyvästi säilytettävää asiakasasiakirja -aineistoa ainoastaan paperilla.

• Organisaatio voi säilyttää määräajan säilytettäviä sähköisiä asiakasasiakirjoja järjestelmissään 
tai tulostaa ne paperille. 

‣ THL:n suositus kuitenkin on, että kaikki sähköiset asiakasasiakirjat tallennettaisiin Kanta-palveluihin.

‣ Muualle, kuin Kanta-palveluihin tallennettavien sosiaalihuollon määräaikaisesti säilytettävien 
asiakasasiakirjojen säilytysajoissa sovelletaan Lain sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015 liitettä.

2/2019 Peronius & Taskinen



16

ASIAKASTIEDON ARKISTO SÄILYTTÄÄ ASIAKIRJAT PYSYVÄSTI

• Arkistolaitoksen päätöksen 1.12.2014 mukaan kaikki sosiaalihuollon 
valtakunnalliseen asiakastietovarantoon sähköisesti tallennetut sosiaalihuollon 
asiakasasiakirjat ja -tiedot (tositteita lukuun ottamatta) säilytetään pysyvästi 
sähköisessä muodossa.

‣ Päätös koskee myös muita, kuin 8., 18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakkaiden tietoja.

‣ Päätös koskee myös kaikkia aiempia sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja ja -tietoja, jotka 
siirretään sosiaalihuollon palvelunantajan tietojärjestelmistä taannehtivasti 
Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.

‣ Jos pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja ei siirretä sähköisesti Sosiaalihuollon asiakastiedon 
arkistoon, annetaan päätöksessä määräys paperimuotoiseen pysyvään säilyttämiseen. 

2/2019 Peronius & Taskinen
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MUUN ARKISTOITAVAN TIEDON SÄILYTTÄMINEN

• Arkistonmuodostajan on määrättävä, miten sen arkistotoimen suunnittelu, vastuu ja 
käytännön hoito järjestetään (Arkistolaki)

‣ Arkistonmuodostajan on määrättävä tehtävien hoidon tuloksena kertyvien asiakirjojen säilytysajat ja -
tavat sekä ylläpidettävä niistä arkistonmuodostussuunnitelmaa (AMS). Asiakirjojen säilytysaikoja 
määrättäessä on otettava huomioon, mitä niistä on erikseen säädetty tai määrätty. 

‣ Arkistolaitos määrää, mitkä asiakirjat tai asiakirjoihin sisältyvät tiedot säilytetään pysyvästi.

‣ AMS:n päivittämistarve tulee arvioida organisaatiossa tapauskohtaisesti

• Tiedonhallintalaki tuo uusia vaatimuksia tiedon hallinnointiin!

• Kun organisaatio suunnittelee liittymistä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon, tulee sen 
päivittää tiedonohjaussuunnitelmaansa (TOS) tarvittavin osin.

‣ Kansallisarkisto on antanut ohjeistuksen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon talletettavan sähköisen 
asiakas asiakirja-aineiston osalta (ks. seuraava dia)

5/2019 Peronius & Taskinen
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KANSALLISARKISTON TIEDOTE 20.1.2017 

• Sosiaalihuollon toimintayksiköiden ei tarvitse erikseen hakea päätöksiä säilytysajoille 
tai -muodoille Kansallisarkistolta silloin, kun ne käyttävät asiakastietojen 
säilyttämiseen Kanta-palvelujen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa.

• Kansallisarkistolta tulee edelleen hakea päätös säilytysajoista ja -muodoista, jos tieto 
tallennetaan sellaisiin tietojärjestelmiin tai alueellisiin säilytysjärjestelmiin, joita ei ole 
liitetty Kanta-palveluihin.

• Sosiaalihuollon toimintayksikön TOS:n tulee sisältää esimerkiksi ajanvaraukseen, 
laskutukseen ja maksatukseen liittyvät asiakirjatiedot, joita ei tallenneta Kanta -
palveluihin. Myös mahdolliset muut asiakastietojärjestelmässä käsiteltävät prosessit 
tulee kuvata TOS:ssa. Lisäksi sosiaalihuollon yksikön hallintotoiminnot tulee sisällyttää 
TOS:aan.

‣ TOS:n tulee sisältää myös ne asiakasasiakirjat, jotka talletetaan määräaikaisesti esim. 
asiakastietojärjestelmään sekä manuaalisesti, pysyvästi säilytettävät asiakasasiakirjat

2/2019 Peronius & Taskinen
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Tiedonohjaussuunnitelma,  
arkistonmuodostussuunnitelma,  

GDPR:n mukainen seloste 
käsittelytoimista ja sen pohjalta 

toteutettava asiakkaan 
informointivelvoite,  tietosuojan 

ja tietoturvan 
omavalvontasuunnitelma… 
Nämähän sisältävät paljon 

samaakin. 
Kannattaisiko tehdä 

yhteistyössä?
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KANTA-palvelu:
Sosiaalihuollon 
asiakastiedon 

arkisto.
Asia ja 

asiakkuusasiakirjat,
Asiakasasiakirjat,

muut asiakirjat

Muut asiakirjat 

Muut asiakirjat 

Asiakasasiakirjat
7 palvelutehtävän 

mukaisesti

KUNNAN SOSIAALIHUOLLON 
ARKISTOAINEISTON KÄSITTELYN MUUTOS

2/2019 Peronius & Taskinen

00 Pääluokka: Yleinen 
järjestäminen, ohjaus ja 

valvonta

01 Pääluokka: 
asiakaskohtaisen työn 

tehtävässä syntyvät 
tiedot ja asiakirjat

02 Pääluokka:  Ryhmä tai 
yhteisötyössä syntyvät 

asiakirjat

Tehtäväluokat 
1-22

Asiakasasia-
kirjat 1-22

1-22

1-22

KUNNAN LÄHI-
JA 

PÄÄTEARKISTO

Määräajan 
säilytettävät 

asiakirjat 
sähköisenä  

Pysyvästi 
säilytettävät 

asiakirjat 
paperisena



21

ASIAKASASIAKIRJAKARTOITUS

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

Kirjaamisvalmennuksen tietopaketti arkistovastaaville
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ASIAKASASIAKIRJOJEN KARTOITUS MAHDOLLISTAA 
SUUNNITELMALLISEN TYÖN

• Asiakasasiakirjakartoitus mahdollistaa suunnitelmallisen aineistonsiirron Kanta -
palvelujen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon

‣ Huomioitava nyt käytössä oleva sähköinen asiakastietojärjestelmä (ATJ), aiemmin käytössä 
olleet ATJ:t, palvelujärjestäjän muutoksen aiheuttamat muutokset ATJ:ssä ja sen käyttäjissä, 
manuaalinen aineisto jne. 

‣ Asiakirjakartoitus helpottaa myös neuvotteluja ATJ-toimittajan kanssa tietojen siirrosta Kanta-
palveluihin, mutta ei korvaa tietohuoltoselvitystä, jonka tuottaa ATJ-toimittaja.

• Asiakirjakartoitus tulisi tehdä yhteistyössä arkistotoimen ja asiakastietojärjestelmää 
käyttävien työntekijöiden kanssa

‣ Samalla tulevat tutuksi uudet luokitukset ja niiden suhde vanhoihin nimityksiin/luokituksiin

• Kartoitukseen tulee varata riittävästi aikaa

‣ Huolellinen tekeminen kannattaa, koska muutoin siihen joutuu usein palaamaan uudelleen

2/2019 Peronius & Taskinen
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KARTOITUKSEEN ON TARJOLLA TYÖKALU

• http://www.socom.fi/2017/03/nykytilan-kartoituksen-tyokalu-ja-sen-
tayttoohje-julkaistu/

2/2019 Peronius & Taskinen

http://www.socom.fi/2017/03/nykytilan-kartoituksen-tyokalu-ja-sen-tayttoohje-julkaistu/
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ASIAKIRJOJEN KONTEKSTI 
-TAULUKKO TUKEE 
KARTOITUSTA

Tällä sivulla kohta 
asiakirjojen konteksti-
Handlingarnas kontext
versio 2.3 (xls 185 kt)

https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kanta-palvelut/sosiaalihuollon-kanta-palvelut/palvelutuotannon-toiminnalliset-maarittelyt
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SOSIAALIHUOLLON ASIAKASTIEDON ARKISTOON 
LIITTYMINEN 2018 - 2022

Tiedon täytyy pysyä turvassa Kanta-palveluissa. Siksi liittyminen on 
mahdollista ainoastaan Kanta-yhteensopivalla, sertifioidulla tietojärjestelmällä 
ja organisaatiossa tulee olla ajantasainen tietoturvasuunnitelma

Kirjaamisvalmennuksen tietopaketti arkistovastaaville
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UUSI VAIHEISTUS: ORGANISAATION LIITTYMINEN
SOSIAALIHUOLLON ASIAKASTIEDON ARKISTOON 

• I-vaiheessa Kanta-palvelujen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon voi liittyä 
liittymisen aallossa 1-10.

‣ I-vaiheessa on käytössä neljä eri liittymisprofiilia, joilla voi liittyä aina 12/2021 loppuun asti jos 
käytössä on sertifioitu tietojärjestelmä

• II-vaihe tuotantovalmius 4/2020 alkaen, pilotointi 6. aallossa 5-8/2020

‣ II-vaiheen liittymisprofiiit julkaistaan kesällä 2019

‣ II-vaiheen aaltojen 6 - 8 aikataulut on julkaistu THL:n sosiaalihuollon tiedonhallinnan sivuilla

• III-vaihe tuotantovalmius 4/2022 

‣ sisältää I ja II -vaiheet + rakenteisen tallentamisen + asiakastietolain mukaiset 
toiminnallisuudet (luovutukset, infot, kiellot sekä mahd. sote-suostumus)

5/2019 Peronius & Taskinen



KANTA-PALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTTO
SOSIAALIHUOLLOSSA (THL) 

Kärkkäinen, Rötsä & Laukkanen 27

Käyttöönotettavissa 2018 alkaen

• Tietojen arkistointi rekisterinpitäjän omaan käyttöön

• Arkiston perustoiminnallisuus

• Haku, tallennus, korjaus

• Palvelutehtävät, sosiaalipalvelut, prosessit

• Asiayhteys, käyttöoikeudet

• Asiakastiedon kooste

• Arkistonhoitajan käyttöliittymä
• Käyttöoikeusmääräyksen soveltaminen

• Ammattilaisen sähköinen allekirjoitus

• Rakenteiset asiakaskertomusmerkinnät

• Usean asiakkaan yhteinen asia (esim. perhe asiakkaana)

• Turvakiellon alaisten tietojen käsittely

• Tilapäisen yksilöintitunnisteen käsittely

• Asia- ja asiakkuusasiakirjan uudet versiot

• II-vaiheen tai myöhemmän vaiheen asiakirja -metatietomallin
käyttö

• Asiakastiedon koosteen rikastetumpi versio
• Hyväksytään rakenteinen asiakasasiakirjojen tallennusmuoto 

(JSON/XHTML)
• Toisen rekisterin käyttö valtuutuksella eli toisen rekisteriin 

tallentaminen ja siitä hakeminen

• Omakanta (julkaisuaikataulua ei ole varmistettu): 
asiakastietojen katselu, puolesta-asiointi (ala- ja täysi-ikäinen)

Käyttöönotettavissa 2020 alkaenI-vaiheen käyttöönotto: ensimmäisen laatikon 
toiminnallisuudet

II-vaiheen käyttöönotto: molempien laatikoiden toiminnallisuudet



TIETOJÄRJESTELMÄPROFIILIT ASIAKASTIEDON 

ARKISTON KÄYTTÖÖNOTON I-VAIHEESSA (THL)

28

mahdollistaa asiakasasiakirjojen tallentamisen. Tätä profiilia käytetään 
silloin, kun liitettävä sovellus tai palvelu ei ole ammattihenkilön käytössä 
oleva asiakastietojen käsittelyyn tarkoitettu järjestelmä. Tätä profiilia voi 
käyttää järjestelmä, joka on laadittu vain asiakastietojen arkistoimiseksi.

mahdollistaa asiakasasiakirjojen tallentamisen. Tätä profiilia voidaan käyttaä̈
esimerkiksi silloin, jos halutaan tyhjentää olemassa oleva järjestelmä mutta 

tietojen hakeminen toteutetaan uudella järjestelmällä

mahdollistaa ennen II-vaiheen käyttöönottoa syntyneiden 
asiakasasiakirjojen tallentamisen ja hyödyntämisen rekisterinpitäjän omaan 

käyttöön

mahdollistaa asiakirjojen hakemisen asiakastiedon arkistosta mutta ei niiden 
tallentamista. Tätä profiilia voidaan käyttää, kun halutaan ottaa palvelu 

käyttöön vain tietojen katselua varten.

Liittyvä järjestelmä
vanhojen ja I-vaiheen asiakirjojen 

tallennus + tallennettujen asiakirjojen 
haku

Tallentava järjestelmä
vanhojen ja I-vaiheen asiakirjojen 

tallennus

Katseleva järjestelmä
tallennettujen asiakirjojen haku

Arkistoiva sovellus tai palvelu
vanhojen asiakirjojen tekninen tallennus, 

ns. migraatioprofiili
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VALTIONAVUSTUSHANKKEISSA ON PILOTOITU
ASIAKASTIEDON ARKISTOON LIITTYMISEN ERI MUOTOJA

• Vaasan lastensuojelun Kanta I vaiheen käyttöönotto (VALAS Kanta) 3/2017 -
5/2018:
‣ Lastensuojelun vanhat sähköiset tiedot (vuodesta 2008 lähtien) sekä liittymisen jälkeiset 

uudet lastensuojelun asiakasasiakirjat arkistoidaan. Järjestelmä: Abilita. Tuotantokäyttö 
aloitettu 5/2018. 

• Eksoten Sosiaalihuollon tiedot Kanta-arkistoon (SosKanta) 7/2016 - 12/2018: 
‣ Pilotoi sosiaalihuollon Kanta-palvelujen I-vaiheen liittymisen. Palvelutehtävinä 

lapsiperheiden, työikäisten ja iäkkäiden palvelut, lastensuojelu, perheoikeudelliset 
palvelut ja vammaispalvelut. Järjestelmä: SosiaaliEffica/Lifecare. Tuotantokäyttö aloitettu 
6/2018.

• Ensi- ja turvakotien liitto (ETKL Kantaan) 1/2017 - 12/2018: 
‣ Tapaamispaikkatoiminnan asiakirjat vuosilta 2008 - 2016. Järjestelmä: Sofia CRM, 

tallentavana järjestelmänä. Kanta-Hämeen perhetyö ry aloittanut tuotantokäytön 10/2018

5/2019 Peronius & Taskinen
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VALTIONAVUSTUSHANKKEISSA ON PILOTOITU
ASIAKASTIEDON ARKISTOON LIITTYMISEN ERI MUOTOJA

• Turun sosiaalihuollon asiakastiedot Kanta-palveluihin (TurkKa) 1/2017 -
12/2019: 
‣ Pilotoinnin kohteena päihdehuollon palvelutehtävä uusien ja vanhojen asiakastietojen 

osalta tallentavalla profiililla. Järjestelmä: SosiaaliEffica. Tuotantokäyttö aloitettu 
12/2018.

• Liedon ja ptky Akselin sosiaalipalveluiden tietojen siirto Kantaan (SoLAkKa) 
9/2017 - 8/2019: 
‣ Vanhojen tietojen vienti Kantaan ajalta 1/2013 - 12/17 ja valmistautuminen uusien 

tietojen vientiin migraatioprofiililla. Palvelutehtävinä Vammaispalvelut ja työikäisten 
palvelut. Järjestelmä: Pro Consona. Tuotantokäyttö aloitettu 2/2019. 

• Siun soten sosiaalihuollon asiakastiedot Kantaan (Siun soKanta) (1/2018 –
12/2019):
‣ Liitytään I-vaiheen liittyvän järjestelmän profiililla. Palvelutehtävinä lapsiperheiden, 

työikäisten ja iäkkäiden palvelut, lastensuojelu, päihdehuolto ja vammaispalvelut.  
Järjestelmä: Mediatri-asiakastietojärjestelmä

5/2019 Peronius & Taskinen
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Kannattaa tutustua 
erityisesti niiden 

valtionapuhankkeiden
tietoihin, joissa käytetään 

samaa 
asiakastietojärjestelmää 

kuin teillä on!

Linkki 
valtionapuhankkeiden

sivulle löytyy 
diasarjan lopusta
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KANTA-ARKISTONHOITAJAN TEHTÄVÄT

Arkistonhoitajan käyttöliittymän käyttöönotto on yksi tehtävä Sosiaalihuollon 
asiakastiedon arkiston käyttöönotossa 

Kirjaamisvalmennuksen tietopaketti arkistovastaaville
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KANTA-ARKISTONHOITAJA

• Organisaation tulee nimetä sosiaalihuollon Kanta-arkistonhoitaja ennen palvelun 
käyttöönottoa

‣ Voidaan nimetä yksi tai useampi henkilö

‣ Yksi henkilö voi toimia myös useamman organisaation Kanta -arkistonhoitajana tai esimerkiksi 
sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisenä Kanta-arkistonhoitajana

‣ Erityisiä koulutus- tai osaamisvaatimuksia ei ole määritelty

‣ Sosiaalihuollon Kanta-arkistonhoitajan tiedot (nimi, yhteystieto ja toimikortin numero) 
kysytään lomakkeella käyttöönottohakemuksessa. Tiedot tulee ilmoittaa lomakkeella, vaikka 
henkilö olisi sama kuin terveydenhuollossa. 

• Kanta Ekstranetissä hallinnoidaan yleisesti Kanta-palvelujen käyttäjien tietoja

‣ POIKKEUS! Sosiaalihuollon osalta Kanta-arkistonhoitaja tulee ilmoittaa ainoastaan 
käyttöönottohakemuksen lomakkeella, ei sähköisesti Ekstranetissä. Sosiaalihuollon Kanta -
arkistonhoitajan muutos tulee ilmoittaa ainoastaan sähköpostilla kanta@kanta.fi

2/2019 Peronius & Taskinen

mailto:kanta@kanta.fi


342/2019 Peronius & Taskinen

Kanta-
arkistonhoitajalla 

tulee olla 
Väestörekisteri-

keskuksen 
myöntämä 
toimikortti  

https://vrk.fi/sosiaali-ja-
terveydenhuollolle

https://vrk.fi/sosiaali-ja-terveydenhuollolle
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KANTA-ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

• Selainpohjainen palvelu/käyttöliittymä, joka perustuu Potilastiedon arkiston 
käyttöliittymään

‣ Toiminnoista (tietojen haku, katselu, muutokset jne.) kerätään lokitietoa henkilötasolla 

• Arkistonhoitajan käyttöliittymällä pääsee rekisterinpitäjän arkistoimiin asiakirjoihin

‣ Liittymää ei ole tarkoitettu asiakastyöhön

‣ Asiakirjat näkyvät sellaisena, kuin ne on arkistoitu

‣ Asiakirjoissa näkyvät myös arkiston lisäämät SÄHKE2 tiedot

‣ Nekin asiakirjat löytyvät, joita asiakastietojärjestelmällä ei voi hakea

‣ Käsitellään aina yhden henkilön tietoa, eli käyttöliittymää ei ole tarkoitettu aineistojen 
analysointiin tai raportointiin

‣ www.kanta.fi

2/2019 Peronius & Taskinen
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Arkistonhoitajan 
käyttöliittymän 

käyttöohjeen linkki löytyy 
diasarjan lopusta 

ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖ

• Arkistonhoitajan käyttöliittymän internet-osoite ilmoitetaan sähköpostilla organisaation 
hallinnolliselle yhteyshenkilölle, jonka tulee ilmoittaa se nimetylle arkistonhoitajalle. Mobiiliyhteys 
ei toimi.

• Arkistonhoitaja kirjautuu käyttöliittymään sillä toimikortilla, jonka numero on ilmoitettu palvelun 
käyttöönoton yhteydessä

• Aluksi tulee valita, koskeeko asiointi sosiaali- vai terveydenhuoltoa

• Asiakirja haetaan päänäkymässä, osa hakutiedoista on pakollisia

‣ Lisähakuehtojen avulla asiakirjojen määrää voidaan rajata

• Hakutulokset näkyvät taulukkomuodossa, jonka näkymää käyttäjä voi muokata

• Asiakirjojen versioita voi vertailla

• Arkistonhoitajan käyttöliittymä pohjautuu Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan käyttöliittymään 

2/2019 Peronius & Taskinen
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Näkymä: Arkistonhoitajan käyttöliittymän kirjautumissivu
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Näkymä Arkistonhoitajan käyttöliittymän testiympäristöstä 

– Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto 
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ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN YLEISET 
KÄYTTÖTILANTEET

• Pääkäyttötarkoitus on erilaisten ongelmien selvittelytilanteet

• Asiakirjojen haku aktiivikäyttöajan (2 + 15) jälkeen, koska tämän jälkeen 
asiakirjat eivät enää palaudu asiakastietojärjestelmään

• Asiakirjojen vanhojen versioiden tarkastelu – koska vain voimassa oleva versio 
palautetaan ATJ:lle

• Asiakirjan mitätöinti, jos sitä ei voi tehdä ATJ:n kautta

• Mitätöidyn asiakirjan haku – koska ATJ:lle ei palauteta mitätöityjä asiakirjoja

• Käyttöliittymässä ei ole toimintoa, jolla voisi kokonaan poistaa asiakirjoja! 

2/2019 Peronius & Taskinen
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ARKISTONHOITAJAN ROOLI KÄYTTÖÖNOTTOKOKEESSA

• Ennen organisaation asiakastietojärjestelmän liittämistä sertifioidulla tietojärjestelmällä 
Kanta-palveluun tulee tehdä käyttöönottokoe. Materiaaleissa on ohje, testitapaus sekä 
raporttipohja.

• Arkistonhoitaja edustaa rekisterinpitäjää käyttöönottokokeessa

• Ennen käyttöönottokoetta arkistonhoitajan tulee

‣ Testata, että käyttöliittymä toimii

‣ Tutustua käyttöönottokoesuunnitelmaan

• Käyttöönottokokeen jälkeen arkistonhoitaja tarkistaa

‣ Että asiakirjat ovat arkistoituneet Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon

‣ Että asiakirjojen kuvailutiedot ovat asianmukaiset

‣ Että asiakirjojen tiedot vastaavat asiakastietojärjestelmään kirjattuja asiakastietoja

• Tarkistamisesta tehdään merkintä käyttöönottokoeraporttiin ja jos käyttöönottokoe on 
onnistunut, tulee raportti toimittaa Kelaan 2 arkipäivän sisällä  

• Arkiston käyttö voidaan aloittaa heti onnistuneen käyttöönottokokeen jälkeen
2/2019 Peronius & Taskinen
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SOSIAALIHUOLLON ASIAKASTIEDON ARKISTON 
KÄYTTÖ
Asiakastyötä kirjaava käyttää Kanta-palvelun Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa 
asiakastietojärjestelmän kautta, arkistonhoitaja voi hallinnoida asiakirjoja Arkistonhoitajan 
käyttöliittymän kautta ja asiakas voi tulevaisuudessa katsoa omia asiakasasiakirjojaan 
Omakannan kautta. 

Kirjaamisvalmennuksen tietopaketti arkistovastaaville
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ASIAKASASIAKIRJAT MUODOSTETAAN 
ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄSSÄ

• Sosiaalihuollon työntekijät käyttävät Kanta-palvelun Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa 
asiakastietojärjestelmän kautta

‣ Kanta-palveluun reaaliaikaisesti asiakastietoja talletettaessa organisaatiossa tulee olla käytössä mm. 
toimikorttitunnistautuminen, luokitusten ja prosessin mukaan tallentava asiakastietojärjestelmä, yhden 
asiakasrekisterin malli ja määräyksen mukaisesti määritellyt käyttöoikeudet, toimintayksikön ja 
palveluyksiköiden OID-kooditus, Kanta-sertifioitu asiakastietojärjestelmä sekä jatkuvasti toteutettava 
tietoturvasuunnitelma

• Asiakastietojärjestelmään avataan asiakkuus ja asia ja ne talletetaan Sosiaalihuollon asiakastiedon 
arkistoon. Sen jälkeen myös kyseiseen asiaan liitettävät asiakasasiakirjat voi tallettaa.

‣ Kanta-palvelu palauttaa asiakirjan asiakastietojärjestelmän kautta työntekijälle, kun asiayhteys ja 
käyttöoikeudet ovat voimassa

• Asiakirjojen valmistumisen myötä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallentuu 
asiakasasiakirjan alkuperäinen kappale eli originaali

‣ Asiakastietojärjestelmään voi tallettaa asiakasasiakirjan kopion, mutta jos sitä muutetaan, tulee Kanta -
palveluun tallettaa korjattu versio uutena originaalina

‣ Kopio saa olla asiakastietojärjestelmässä niin kauan kuin asiakkaan asian hoito sitä vaatii.
2/2019 Peronius & Taskinen
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ASIAKIRJA ARKISTOIDAAN SOSIAALIHUOLLON 
ASIAKASTIEDON ARKISTOON HETI, KUN SE ON VALMIS

• Asiakasasiakirja tulee tallettaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon 
Asiakasasiakirjalain 4 § mukaisesti viipymättä.

• Asiakasasiakirjan tulee tallentua asiakastietojärjestelmään määrämuotoisena 
siten, että siinä on valmiina kaikki Kanta-palvelujen edellyttämät metatiedot. 

• Asiakirjahallinnosta vastaavan henkilöstön tueksi henkilökuntaan voi olla hyvä 
kouluttaa arkistointiyhteyshenkilöitä, jotka tukevat asiakastyön arjessa olevia 
kirjaajia arkistoimaan asiakirjoja (Eksoten malli)

‣ Kannusteet, määräajat, asiakastietojärjestelmään laaditut reunaehdot

• Tulevaisuudessa asiakas voi nähdä myös Sosiaalihuollon asiakastiedon 
arkistoon talletetut asiakasasiakirjat Omakannan kautta.

2/2019 Peronius & Taskinen
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ASIAKIRJAN KORJAAMINEN TAI MITÄTÖIMINEN

• Asiakastietojärjestelmään kirjaavan työntekijän on korjattava oma-aloitteisesti selkeät 
virheet asiakirjassa. Asiakkaalla on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

‣ Korjattu versio tulee tallentaa uutena originaalina Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon,

‣ Omakannan kautta näkee ainoastaan voimassaolevan asiakirjan,

‣ myös asiakastietojärjestelmä näyttää ainoastaan voimassaolevan version asiakasasiakirjasta ja

‣ ainoastaan arkistonhoitajan käyttöliittymällä voi hakea asiakirjan aiemmat versiot.

• Jos asiakirja tallentuu väärälle asiakkaalle, voi sen mitätöidä siten, että asiakasasiakirja 
ei näy asiakastietojärjestelmässä tai Omakannassa.

‣ Arkistonhoitajan käyttöliittymällä voi nähdä myös mitätöidyt asiakasasiakirjat

2/2019 Peronius & Taskinen
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Sosiaalihuollon 
asiakastiedon arkistoon 
voi liittyä vuosien 2018 -
2024 välillä liittymisen 
aalloissa organisaation 

valitsemalla tavalla

I-vaiheessa voi arkistoon 
tallettaa  vanhaa 

asiakastietoa tai liittymisen 
jälkeen syntyvää I-vaiheen 

asiakastietoa erilaisilla 
liittymisprofiileilla

Liittymisen aaltoon 
tulee aina ilmoittautua  
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SOSIAALIHUOLLON ASIAKASTIEDON ARKISTOON 
TALLETETTAVAT VANHAT ASIAKIRJAT

• Vanha asiakirja: kaikki ne asiakasasiakirjat, jotka on talletettu organisaation omaan 
sähköiseen asiakastietojärjestelmään tai paperisena ennen kuin organisaatio on liittynyt 
Kanta-palveluun. 

• Voidaan tallentaa liittyvässä ja tallentavassa järjestelmässä sekä migraatiolla kolmannen 
toimijan kautta

‣ Asiakastietojärjestelmässä ei asiakirjoja saa tallentamisen jälkeen enää muuttaa korjaamatta samalla 
Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon uusinta versiota asiakasasiakirjasta

• Talletettuja tietoja voidaan katsella liittyvässä ja katselevassa järjestelmässä

• Kun asiakirjat ovat luotettavasti ja ehjästi Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa, niin ne 
ovat ORIGINAALEJA ja organisaatiolla on mahdollisuus tyhjentää asiakastietojärjestelmien 
palvelimilla olevat asiakastiedot Arkistolain 14 a §.n mukaisesti

‣ Haasteena asiakirjan eheys: miten huomioidaan paperiaktissa mahdollisesti olevat hakemukset, liitteet, 
tositteet jne. 

2/2019 Peronius & Taskinen
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VANHOJEN ASIAKIRJOJEN OMINAISUUKSIA

• Tallennusvaiheessa asiakirjaan liitetään pakolliset metatiedot

‣ Asiakirjan yksilöintitunnukset ja versio ym. tiedot, asiakkaan yksilöintitiedot, rekisterinpitäjä, asiatunnus, 
palvelutehtävä (vanha luokitus + 2016 luokitus), asiakirjaryhmä (vanha asiakirja) ja yleinen 
asiakirjatyyppi + tekniset metatiedot

• Asia- ja asiakkuusasiakirjat tallennetaan JSON-muodossa, asiakasasiakirjat PDF- tai XHTML -
muodossa

‣ Asia-, asiakkuus- ja asiakasasiakirjat nousevat katseltavaksi XHTML-muodossa 2 + 15 vuoden 
aktiivikäyttöajan puitteissa

• Vanhoja asiakasasiakirjoja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon talletettaessa ei tarvita 
asiakkaille suunnattua Kanta-informointia tai suostumusten ja kieltojen hallintaa, koska 
asiakirjat ovat ainoastaan rekisterinpitäjän käytössä.  

• Vanhojen asiakirjojen osalta tiedonhallintapalvelu ei ole käytössä vaan ainoastaan 
asiakastietojen kooste, jonka arkisto palauttaa

• Vanhat asiakasasiakirjat eivät koskaan tule näkyviin asiakkaalle Omakannan kautta
2/2019 Peronius & Taskinen
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I-VAIHEEN ASIAKASASIAKIRJAT 2018 - 2022

• I-vaiheen asiakasasiakirja: Tallennusmuodoltaan ei-rakenteinen, mutta tietosisällöltään 
määrämuotoinen asiakasasiakirja asiakkuudessa olevalle asiakkaalle

• Tallennusmuoto on käytössä vuosina 2018 - 2024

• Tallentuvat asiakastietojärjestelmästä PDF- tai XHTML -muodossa reaaliaikaisesti. Asia- ja 
asiakkuustiedot tallentuvat JSON-muodossa. 

• Jokainen määrämuotoinen asiakirja (esim. päivittäinen asiakaskertomuskirjaus) tallentuu 
omana asiakirjanaan.

• I-vaiheen asiakirjojen tallennuksella vanhoja asiakirjoja laajemmat metatietovaatimukset:

‣ Asiakirjan yksilöintitunnusten, asiakkaan ja palvelunantajan sekä työntekijän yksilöityjen tunnistetietojen 
lisäksi mm. palveluprosessi, palvelutehtävä (2016), asiakirjaryhmä (I-vaihe) sekä yleinen asiakirjatyyppi 
sekä tekniset metatiedot

• I-vaiheen asiakasasiakirjat eivät koskaan tule näkyviin asiakkaalle Omakannan kautta

2/2019 Peronius & Taskinen
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II-VAIHEEN ASIAKASASIAKIRJAT ALKAEN 2020  

• II-vaiheen asiakirja: Tallennusmuodoltaan ei-rakenteinen tai rakenteinen, 
tietosisällöltään määrämuotoisesti kirjattu, reaaliaikaisesti tallennettava 
asiakasasiakirja aktiivisessa asiakkuudessa olevalle asiakkaalle

‣ Pakollisiin metatietoihin tulee aiempien lisäksi mm. palveluyksikkö ja tarkennettu 
asiakirjatyyppi. 

• II-vaiheessa tulee käyttöön myös asiakaskertomuksen korvaava 
asiakaskertomusmerkintä, joka on aina asiaan liitetty rakenteinen asiakirja 

‣ Asiakaskertomusmerkintää kirjattaessa pakollisiin metatietoihin tallentuu yleiseksi 
asiakirjatyypiksi Asiakaskertomusmerkintä ja tarkennetuksi asiakirjatyypiksi joku 
asiakaskertomusmerkinnän arvoista.

• II-vaiheen asiakirjat alkavat näkymään asiakkaille Omakanta-palvelun kautta.

‣ Asiakaskertomusmerkinnät eivät vielä näy Omakannan kautta 2020 - 2022

2/2019 Peronius & Taskinen
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III-VAIHEEN ASIAKASASIAKIRJAT

• Valtakunnallisesti yhdenmukaiset, määrämuotoiset ja rakenteisesti talletettavat 
asiakasiakirjapohjat otettava käyttöön vaiheittain  THL:n antaman aikataulun 
mukaisesti

• Asiakastietojärjestelmässä tulee olla käytettävissä II-vaiheen toiminnallisuudet

• Asiakasasiakirjojen rakenteesta annetaan THL:n määräys ja aikaa käyttöönottoon on 
aina 1,5 - 2 vuotta määräyksestä. 

• Käyttöönotto alkaa lapsiperheiden, työikäisten ja ikääntyneiden palveluiden 
asiakasasiakirjoista.

• Seuraavina vuorossa lastensuojelu, vammaispalvelut, päihdehuolto.  
Perheoikeudellisten palvelujen asiakasasiakirjojen tallentaminen Kanta -palveluihin 
tulee pakolliseksi viimeisenä.

5/2019 Peronius & Taskinen
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Kanta-palveluihin liittymisen 
jälkeen tulee jatkuvasti 

ylläpitää Kanta-valmiuksia 
sekä huolehtia esimerkiksi 

organisaatiomuutostilanteissa 
Kanta-yhteentoimivuuden 

vaatimukset. Kanta-
palvelujen

kehittämistyö 
jatkuu edelleen
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ORGANISAATIOMUUTOKSET KANTA-PALVELUUN LIITTYMISEN 
JÄLKEEN ON HOIDETTAVA SUUNNITELMALLISESTI 

• Organisaatiomuutoksesta on kyse, jos nimi tai Y-tunnus vaihtuu, osa tai koko 
palvelutuotanto yhtiöitetään, ostetaan tai myydään tai toiminta lopetetaan kokonaan

• Organisaatiorakenteen muutokset vaikuttavat rekisterinpitäjyyteen, 
toimintamalleihin, Kanta-palvelujen sopimuksiin ja sitoumuksiin, teknisiin yhteyksiin 
sekä lupatietoihin

‣ Palvelunantaja vastaa muutoksen vaikutuksien tunnistamisesta ja määrittelystä esim. OID -
koodeihin, palveluyksiköihin ja niiden rakenteeseen, Kanta -palveluiden käyttöön, 
rekisterinpitäjyyteen ja omavalvontaan.

‣ Organisaatio vastaa myös muutoksen ja sen vaikutusten tiedottamisesta ammattilaisille ja 
asiakkaille. Organisaation tulee varmistaa Kanta-palveluiden yhteyksien toimivuus ja sisäisten 
rekisterien oikeellisuus yhdessä järjestelmätoimittajansa kanssa.

2/2019 Peronius & Taskinen
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Sivuilta voit tilata myös
sosiaalihuollon 
tiedonhallinnan 

uutiskirjeen   ja Kanta-
uutiskirjeen!

Muista aina lukea 
ajantasaisin tieto 

THL:n sivuilta 
www.thl.fi/sostiedonhallint

a

Sekä tietysti
www.kanta.fi

Kiitos
mielenkiinnosta
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ERÄITÄ TÄRKEIMPIÄ LAKEJA

‣ EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL

‣ Arkistolaki (831/1994) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831

‣ Asiakasasiakirjalaki eli Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista  ( AsAkl 254/2015)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150254

‣ Asiakastietolaki: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ( 159/2007) 
https ://www.fi nl ex .fi/fi/laki/a jantasa/ 2007/20070159

‣ HE 300/2018 Asiakastietolaiksi: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_300+2018.aspx

• Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (Asiakaslaki 812/2000) 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=asiakkaan%20asema

• Tiedonhallintalaki eli HE 284/2018 laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_284+2018.aspx

• Tietosuojalaki (1050/2018) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150254
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_300+2018.aspx
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=asiakkaan%20asema
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http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050
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‣ Arkistolaitoksen, STM:n, Kelan ja THL:n yhteinen linjaus 17.3.2016: 
https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/terveydenhuollon -ja-sosiaalihuollon-asiakastietojen-
sahkoisen-arkistoinnin-keskittaminen-kanta-palveluihin.html

‣ Arkistolaitoksen päätös 1.12.2014: http://www.arkisto.fi/fi/sosiaalihuollon-asiakasasiakirjojen-ja-
tietojen-pysyvae-saeilytys-2014

‣ Kansallisarkiston tiedote 20.1.2017: https://www.epressi.com/tiedotteet/sosiaaliset-
kysymykset/tiedonohjaussuunnitelmien-ajantasaistaminen-sosiaalihuollon-toimintayksikoissa.html

‣ Käyttöoikeusmääräys 1/2017, THL: https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kanta-
palvelut/sosiaalihuollon-kanta-palvelut/palvelutuotannon-toiminnalliset-maarittelyt/kayttooikeudet-
asiakastietoihin

‣ Tiedonohjaussuunnitelman rakenne JHS 191  http://www.jhs-
suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/191
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https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/terveydenhuollon-ja-sosiaalihuollon-asiakastietojen-sahkoisen-arkistoinnin-keskittaminen-kanta-palveluihin.html
http://www.arkisto.fi/fi/sosiaalihuollon-asiakasasiakirjojen-ja-tietojen-pysyvae-saeilytys-2014
https://www.epressi.com/tiedotteet/sosiaaliset-kysymykset/tiedonohjaussuunnitelmien-ajantasaistaminen-sosiaalihuollon-toimintayksikoissa.html
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LISÄTIETOJA

• Arkistonhoitajan käyttöliittymän käyttöohje 
30.10.2018https://www.kanta.fi/documents/20143/106832/Potilastiedon+arkisto+Arkistonhoitajan+käyttöliit
tymän+käyttöohje.pdf

• Asiakirjahallinnon valmistautuminen https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kanta-
palvelut/sosiaalihuollon-kanta-palvelut/kanta-palvelujen-kayttoonotto/ennen-kayttoonottoa-tehtavat-
valmistelut/asiakirjahallinnon-valmistautuminen

• Organisaatiomuutostilanteessa huomioitavaa 

‣ https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/ohjeet-ja-soveltaminen/organisaatiomuutoksessa-huomioitavaa

‣ Kelan ohjeet muutostilanteisiin

‣ https://www.kanta.fi/ammattilaiset/muutostilanteet

https://www.kanta.fi/documents/20143/106832/Potilastiedon+arkisto+Arkistonhoitajan+k%C3%A4ytt%C3%B6liittym%C3%A4n+k%C3%A4ytt%C3%B6ohje.pdf
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kanta-palvelut/sosiaalihuollon-kanta-palvelut/kanta-palvelujen-kayttoonotto/ennen-kayttoonottoa-tehtavat-valmistelut/asiakirjahallinnon-valmistautuminen
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/ohjeet-ja-soveltaminen/organisaatiomuutoksessa-huomioitavaa
https://www.kanta.fi/ammattilaiset/muutostilanteet
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‣ Palvelutuotannon toiminnalliset määrittelyt

‣ mm. Asiakasasiakirjojen konteksti. Opas sosiaalihuollon asiakirjojen kontekstinkuvailuun Kanta -palveluissa. Versio 2.0 
(pdf) ja Asiakirjojen konteksti -taulukko Asiakirjojen konteksti – Handlingarnas kontext versio 2.3 
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kanta-palvelut/sosiaalihuollon-kanta-
palvelut/palvelutuotannon-toiminnalliset-maarittelyt

• Sosiaalihuollon vanhojen tietojen arkistoinnin edellytykset, määritykset ja erot terveydenhuoltoon (video 
YouTubessa 48 min.) https://www.youtube.com/watch?v=mWK-dlHEyrs&feature=youtu.be

• Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeistus organisaatioille https://tietosuoja.fi/organisaatiot

• Valtionavustushankkeiden tiedot https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kanta-
palvelut/valtionavustusten-hakeminen/valtionavustusta-saaneet-hankkeet

• Kehittämisprojektit https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta -sosiaali-ja-terveysalalla/kanta-palvelut/sosiaalihuollon-kanta-
palvelut/kehittamisprojektit

https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kanta-palvelut/sosiaalihuollon-kanta-palvelut/palvelutuotannon-toiminnalliset-maarittelyt
https://www.youtube.com/watch?v=mWK-dlHEyrs&feature=youtu.be
https://tietosuoja.fi/organisaatiot
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kanta-palvelut/valtionavustusten-hakeminen/valtionavustusta-saaneet-hankkeet
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kanta-palvelut/sosiaalihuollon-kanta-palvelut/kehittamisprojektit
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