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I KLASSIFICERING AV SOCIALSERVICE

• Målet är att stödja elektronisk hantering av information i 
dokument och produktion av jämförbar information om 
socialtjänsterna

• Klassificeringen består av tre separata - serviceuppgifter, 
socialservice och serviceprocesser

(Se THL 2015)
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KLASSIFICERING AV SOCIALSERVICE

1 Serviceuppgifter

2 Socialservice

3 Serviceprocesser

Mot enhetlig klientinformation
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1 SERVICEUPPGIFTER

• Med serviceuppgift avses en helhet som består av 
socialservice som tillgodoser bestämda behov av stöd och 
övrigt stöd

• Serviceuppgifterna baseras i regel på de allmänna lagarna 
och speciallagarna om socialvården

• Klassificeringen av serviceuppgifter är avsedd att användas 
i klientdatasystem för att beskriva den serviceuppgift i 
anslutning till vilken en enskild handling uppkommit

1 Serviceuppgifter

2 Socialservice

3 Serviceprocesser

Mot enhetlig klientinformation
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1 Serviceuppgifter

2 Socialservice

3 Serviceprocesser

SERVICEUPPGIFTERNA FRÅN OCH MED 
1.3.2016

Barnskydd

Familjerättslig service

Missbrukarvård

Service för barnfamiljer

Service för personer i arbetsför ålder

Service för personer med funktionsnedsättning

Äldreservice

(Se Social- och hälsovårdens nationella kodserver)

Mot enhetlig klientinformation

http://91.202.112.142/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=704&versionKey=2563
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SERVICEUPPGIFTER: DEFINITIONER

Serviceuppgift Definition

barnskydd serviceuppgift inom socialvården ämnad att se till att rätten
till en trygg uppväxtmiljö och en harmonisk och mångsidig
utveckling tillgodoses för barn och unga i behov av särskilt
skydd

familjerättslig service serviceuppgift inom socialvården ämnad att trygga barnets
rätt till vårdnad och underhåll, trygga makars rätt till
underhåll och ge familjer stöd i adoptionsärenden och
konfliktsituationer

missbrukarvård serviceuppgift inom socialvården ämnad att förebygga och
minska missbruk av berusningsmedel och skador i 
anslutning därtill samt att förbättra missbrukares och deras
närståendes funktionsförmåga och säkerhet

service för barnfamiljer serviceuppgift inom socialvården ämnad att stödja
barnfamiljer och föräldraskapet samt främja barns
individuella tillväxt och positiva utveckling

Mot enhetlig klientinformation
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SERVICEUPPGIFTER: DEFINITIONER

Serviceuppgift Definition

service för personer i 
arbetsför ålder

serviceuppgift inom socialvården ämnad att stödja klienter i 
arbetsför ålder i ärenden som berör livskompetens, arbete, 
utkomst eller studier samt att mins ka olikvärdigheten

service för personer
med
funktionsnedsättning

serviceuppgift inom socialvården ämnad att främja
delaktigheten och jämlikheten i samhället förpersoner med
funktionsnedsättning samt att förebygga och avlägsna hinder
på grund av funktionsnedsättningen

äldreservice serviceuppgift inom socialvården ämnad att främja och stödja
äldre personers funktionsförmåga och förmåga att klara sig
självständigt samt deras sociala välfärd och trygghet

Mot enhetlig klientinformation
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KLASSIFICERING AV SERVICEUPPGIFTER 
I LAGEN OM KLIENTHANDLINGAR INOM 
SOCIALVÅRDEN

• Uppgifterna sparas i socialvårdens personregister per serviceuppgift (22 §)

• Alla klienthandlingar som uppgörs inom socialvården anknyter till en eller flera 
serviceuppgifter

• Åtkomsträttigheter till klientuppgifter per serviceuppgift (23 §)

‣ THL:s Föreskrift om grunderna för specifikation av åtkomsträttigheter till klientuppgifter 
inom socialvården 1/2017 (gäller fr.o.m. 1.7.2017) 

‣ Enligt föreskriften begränsas den anställdas åtkomsträttigheter till en del av de 
socialservice som ges inom serviceuppgiften när utförandet av arbetet inte förutsätter 
behandling av alla personuppgifter som anknyter till serviceuppgiften.

‣ För att definiera åtkomsträttigheterna beskrivs användarroller som baseras på personalens 
arbetsuppgifter och åtkomsträttigheterna binds vid dessa användarroller. En anställd kan 
ha en eller flera användarroller

‣ I princip har en anställd åtkomsträttighet till sådana uppgifter som är nödvändiga med 
tanke på arbetsuppgifterna i den serviceuppgift som personens arbetsuppgifter gäller

1 Serviceuppgifter

2 Socialservice

3 Serviceprocesser

(THL 2017a)

Mot enhetlig klientinformation
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2 SOCIALSERVICE

• Syftet med socialservice är att främja klientens sociala välbefinnande och funktionsförmåga samt 
att förebygga, minska och avlägsna sociala problem

• Genomförandet av socialservice beskrivs som serviceprocesser, och en socialvårdstjänst kan 
omfatta en eller flera serviceprocesser inom socialvården

• Klassificeringen av socialservice är avsedd att användas i klientdatasystem och i Kanta -tjänsterna 
för att beskriva den socialtjänsten i anslutning till vars givande en handling uppkommit

• Klassificeringen används i Kanta-tjänsterna som tilläggsuppgift vid specifikationen och kontrollen 
av åtkomsträttigheter.

‣ THL:n määräyksen 1/2017 mukaan työntekijän käyttöoikeudet rajoitetaan osaan 
palvelutehtävässä annettavista sosiaalipalveluista silloin kun työn suorittaminen ei edellytä 
kaikkien palvelutehtävään liittyvien asiakastietojen käsittelyä

‣ Enligt THL:s föreskrift 1/2017 avgränsas behandlingen av klientuppgifter till klienterna vid 
den serviceenhet som den anställdas arbetsuppgifter hänför sig till. Genom specifikation av 
åtkomsträttigheter kan en anställd endast komma åt att  behandla klientuppgifter med 
innehållslig anknytning till de arbetsuppgifter som anvisats personen i fråga

(Se THL2016b)

1 Serviceuppgifter

2 Socialservice

3 Serviceprocesser

Mot enhetlig klientinformation
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Hittar du din egen 
serviceuppgift?

1 Serviceuppgifter

2 Socialservice

3 Serviceprocesser

Mot enhetlig klientinformation
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SOCIALVÅRD – SOCIALSERVICE 
KLASSIFICERING

Adoptionsrådgiv
ning

Anpassningsträn
ing

Arbetsträning
för personer

med
funktionshinder

Arbetsverksamh
et i 

rehabiliteringssy
fte

Dagverksamhet Familjearbete
Familjerehabilit

ering
Familjevård

Fostrings- och
familjerådgivnin

g

Främjande av 
integration

Hemservice Institutionsvård
Intensivt

familjearbete
Kamratstödsver

ksamhet
Medling i 

familjeärenden
Mödrahemsserv

ice

Personlig
assistans

Professionell
familjevård

Rehabiliteringsh
andledning

Semesterservice
Service till stöd

för rörlighet
Serviceboende

Serviceboende
med

heldygnsomsorg

Skyddshemsserv
ice

Skötsel av 
klientens
ekonomi

Social
handledning

Social
kreditgivning

Social
rehabilitering

Socialarbete Socialjour
Stöd för 

närståendevård

Stöd för 
sysselsättning av 

funktionshindrade
personer

Stödboende
Stödrelationsver

ksamhet

Sysselsättningsfrä
mjande

verksamhet för 
personer med

funktionshinder

Tillfälligt boende
Tillsyn över

privat placering
av ett barn

Tryggande av 
ett barns

vårdnad och
umgängesrätt

Tryggande av 
underhållsbidra

g för barn

Tryggande av 
underhållsbidra

g för make/a

Utkomststöd
Utredning av 

faderskap
Ändringsarbete i 

en bostad
Övervakning av 

umgänge

Mot enhetlig klientinformation

(Se. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen koodistopalvelin) 

1 Serviceuppgifter

2 Socialservice

3 Serviceprocesser

http://91.202.112.142/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=703&versionKey=2683
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Låt oss studera ett 
exempel som främst 

omfattar de lagstadgade 
socialservice. Även andra 
kombinationer kan vara 

möjliga.

1 Serviceuppgifter

2 Socialservice

3 Serviceprocesser

SOCIALSERVICE ENLIGT
SERVICEUPPGIFT
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1 Serviceuppgifter

2 Socialservice

3 Serviceprocesser

Mörkblått hänvisar 
till lagstiftning, 

ljusblått till 
etablerad praxis!
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1 Serviceuppgifter

2 Socialservice

3 Serviceprocesser
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3 SERVICEPROCESSER

• Planmässig serie av funktioner som anknyter till en socialtjänst som ges 
inom socialvården

‣ Till exempel bedömning av servicebehovet och genomförandet av tjänsten

• Klienthandlingar upprättas i olika serviceprocesser

• Beskrivningen av en serviceprocess definieras när en klienthandling 
upprättas

• Med hjälp av klassificeringen av serviceprocesserna inom socialvården 
beskrivs den processen för hur en handling uppstår och verksamheten i 
anslutning till vilken en klientuppgift uppstår

• Åtkomstbehörigheten till klientuppgifter kan också bindas till bestämda 
serviceprocesser

(Se THL 2016)

Mot enhetlig klientinformation

1 Serviceuppgifter

2 Socialservice

3 Serviceprocesser 
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SOCIALVÅRDENS SERVICEPROCESSER

1. Inledande behandling 
av ärende 

serviceprocess inom socialvården, där en yrkesutbildad person 
inom socialvården börjar behandla ett ärende om stödbehov för 
en person, som inletts inom socialvården

2. Bedömning av 
servicebehovet

serviceprocess inom socialvården, där en yrkesutbildad person 
inom socialvården bedömer klientens stödbehov och typen av 
stöd, förutsättningarna för en klientrelation samt vilken 
socialservice som behövs för att svara på behovet

3. Planering av 
klientrelationen

serviceprocess inom socialvården, där en yrkesutbildad person 
inom socialvården tillsammans med klienten med utgångspunkt i 
bedömningen av servicebehovet utarbetar en klientplan över de 
socialtjänster klienten erbjuds, övrigt stöd för klienten samt 
klientens egna åtgärder för att upprätthålla sitt sociala 
välbefinnande och sin funktionsförmåga

4. Ordnande av tjänst serviceprocess inom socialvården, där en tjänsteinnehavare hos 
serviceanordnaren ordnar de socialtjänster som klienten 
behöver, fattar beslut i anslutning till dem och ansvarar för att 
socialtjänsterna genomförs i den omfattning som behövs

5. Genomförande av tjänst serviceprocess inom socialvården, där socialservice som en 
socialvårdsklient beviljats genomförs

Mot enhetlig klientinformation
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SERVICEUPPGIFTSSPECIFIKA 
PROCESSBESKRIVNINGAR

• I de serviceuppgiftsspecifika processerna beskrivs de nödvändiga socialtjänsterna och 
de klienthandlingar som uppkommer i olika klientprocesser

• När ett ärende inleds, bedömer en yrkesutbildad person inom socialvården till vilken 
serviceuppgift klienten ska hänvisas 

• En klientrelation inom socialvården kan omfatta en eller flera klientrelationer i olika 
serviceuppgifter

• En klientrelation inom en serviceuppgift börjar och slutar på ett medvetet beslut av 
en yrkesutbildad person inom socialvården. Klientrelationen har således ett start - och 
ett slutdatum
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KLIENTPROCESSEN INOM SERVICE FÖR 
PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

1 Serviceuppgifter

2 Socialservice

3 Serviceprocesser 

Inledande 
behandling av 
ärende 

Bedömning av 
servicebehovet

Planering av 
klientrelationen

Ordnande av 
tjänst

Genomförande 
av tjänst

Behov
för 

stöd

Klientr
elation
en tar

slut

Service för 
personer 
med 
funktionsne
dsättning

Klientrelation inom service för personer med
funktionsnedsättning

(Häkälä & Lehmuskoski 2017a)

Behov av stöd i brådskande fall eller av kompletterande service

Serviceplan uppenbart onödig

Behov av kompletterande service

Serviceplanen ses över

Orsak till att utvärdera servicebehovet på nytt
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PROCESSEN FÖR PLANERING AV 
KLIENTRELATIONEN INOM SERVICE 
FÖR FUNKTIONSHINDRADE

1 Serviceuppgifter

2 Socialservice

3 Serviceprocesser 

Planering av 
klientrelationen

Social
handledning

Socialt arbete

Serviceplan inom
servicen för personer
med
funktionsnedsättning

Serviceplanen ses över

Klientuppgift Klientuppgift
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SOCIALSERVICE SOM GES INOM 
SERVICE FÖR PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Mot enhetlig klientinformation

Professionell
familjevård

Skötsel av 
klientens
ekonomi

Ändringsarb
ete i en 
bostad

Service till
stöd för 
rörlighet

Institutionsv
ård

Rehabiliterin
gshandledni

ng

Hemtjänst
Personlig
assistans

Familjevård

Kamratstöds
verksamhet

Stödboende

Serviceboend
e med

heldygnsomso
rg

SocialarbeteSocialjour

Serviceboen
de

Stöd för 
närståendev

ård

Semesterser
vice

Dagverksam
het

Anpassningst
räning

Social
handledning

Stödrelations
verksamhet

Stöd för 
sysselsättning av 
funktionshindrad

e personer

Arbetsträning för 
personer med

funktionshinder

Klientuppgift

1 Serviceuppgifter

2 Socialservice

3 Serviceprocesser 



23Mot enhetlig klientinformation

KLIENTHANDLINGARNA FÖR 
SERVICE FÖR PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

serviceplan inom
servicen för 
personer med
funktionsnedsättn
ing

ansökan om
service för 
personer med
funktionsnedsätt
ning

begäran om
tilläggsutredning
inom servicen för 
personer med
funktionsnedsättn
ing

beslut om
specialomsorgspr
ogram

beslut om
specialomsorgstjä
nster för personer
med
utvecklingsstörnin
g

beslut om
service för 
personer med
funktionsnedsätt
ning

genomförandepla
n inom servicen
för personer med
funktionsnedsättni
ng

beslut om
omhändertagande
av ämnen och
föremål inom
specialomsorger om
personer med
utvecklingsstörning

beslut om
återkommande
användning av 
begränsande
anordningar och
klädesplagg i 
dagliga rutiner

beslut om
användning av 
begränsande
anordningar eller
klädesplagg i 
allvarliga
risksituationer

beslut om
återkommande
användning av 
begränsande
anordningar eller
klädesplagg i allvarliga
risksituationer

beslut om
rörelsefrihet
under övervakning

beslut om
kvarhållande

sammanfattning av 
genomgång i 
efterhand av 
begränsningsåtgärd
er

utredning om
begränsningsåtgärder

anmälan om
fastbildning av 
klient till
regionförvaltning
sverket

ansökan om
specialomsorger
oberoende av 
personens vilja

beslut om
undersökning för 
att utreda
förutsättningarna
för 
specialomsorger
oberoende av 
personens vilja

utlåtande om
förutsättningarna
för specialomsorger
oberoende av 
personens vilja

beslut om
specialomsorger
oberoende av 
personens vilja

beslut om
avslutande av 
specialomsorger
oberoende av 
personens vilja

bedömning av 
servicebehovet
inom servicen för 
personer med
funktionsnedsättni
ng

1 Serviceuppgifter

2 Socialservice

3 Serviceprocesser 
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II SOCIALVÅRDENS 
KLIENTINFORMATIONSMODELL

Mot enhetlig klientinformation
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SOCIALVÅRDENS 
KLIENTINFORMATIONSMODELL 

• Ett antal enhetliga informationsinnehålls- och 
informationsstrukturspecifikationer som upprätthålls och utvecklas

• Beskriver helheten av specifikationerna, vilket gör det lättare att 
presentera förhållandet mellan klientuppgifter, handlingsstrukturer och 
klassificeringar

• Skapar en grund för strukturerad dokumentering

• Består av

1. klienthandlingsstrukturer

2. datakomponenter

3. klassificeringar
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1 KLIENTHANDLINGSSTRUKTURERNA OCH 
HANDLINGSTYPERNA

• För socialvårdens klienthandlingar har modellerats olika allmänna och 
preciserade handlingstyper

• Inom socialvården meddelas handlingens typ med metadata, vilket gör det 
möjligt att söka handlingar av en viss typ i arkivet och att slå fast specifika 
förvaringstider för olika typer av handlingar

• Åtkomsträttigheten till klientuppgifterna kan förbindas till vissa i 
serviceuppgifterna skapade klienthandlingar.

• Handlingsstrukturerna presenteras i tabellform (Excel) och de beskriver 
informationsbehoven enligt innehålls- och strukturspecifikationerna med hjälp av 
datakomponenter

‣ THL har författat en läsinstruktion (Ailio, Häkälä & Kärki 2016) för tolkningen av 
handlingsstrukturerna och för lämnandet av respons

(Ks. THL 2016 ja 2017c)

Mot enhetlig klientinformation

1 Klienthandlingsstrukturer

2 Datakomponenter

3 Klassificeringar

https://thl.fi/documents/920442/3642270/Lukuohje_20171219_svfinal.pdf/5ea9561c-f689-47f1-b5b3-6ed25135adb2
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ALLMÄNNA HANDLINGSTYPER

• Som kan upprättas av flera aktörer:

• Ansökan, avtal, anmälan

• Som endast upprättas av en klient inom socialvården, klientens 
intressebevakare eller annan berörd part:

• Utredning, samtycke

• Som endast upprättas av en serviceleverantör inom socialvården

• Bedömning, anteckning i en klientjournal, beräkning, utlåtande, 
remiss, betalningsförbindelse, begäran, beslut, plan, 
sammandrag. Samrådshandling

• Bilaga: Klargör eller kompletterar information som finns i en annan 
handling

1 Klienthandlingsstrukturer

2 Datakomponenter

3 Klassificeringar

Mot enhetlig klientinformation
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PRECISERAD HANDLINGSTYP

• Utifrån de allmänna handlingstyperna modelleras i regel 
serviceuppgiftsspecifika preciserade handlingstyper i vilka 
användningsändamålet för allmän handlingstyp justeras

• Genom den nya klassificeringen av serviceuppgifterna 
uppstod ett behov att definiera klienthandlingar även per 
socialservice

• Preciserade handlingstyper är t.ex. barnskyddsanmälan, 
beslut om service för barnfamiljer samt klientrapport inom 
service för funktionshindrade

Mot enhetlig klientinformation

1 Klienthandlingsstrukturer

2 Datakomponenter

3 Klassificeringar
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2 DATAKOMPONENTER

• Målet med strukturerade formbundet dokumenterade handlingar är 
att möjliggöra automatisk överföring av informationen

‣ Överföring av uppgifter mellan handlingar

‣ Överföring av handlingar mellan informationssystem

• Förutsättningen för överföring av uppgifter är ett enhetligt 
presentationssätt för informationen

• En stor del av uppgifterna som ska antecknas i klienthandlingar har 
utformats som datakomponenter

• Datakomponenter är informationshelheter som används för att 
strukturera innehåll i handlingar

• Datakomponenterna utgör grunden för kompabilitet i 
klientinformationsmodellen

Mot enhetlig klientinformation

1 Klienthandlingsstrukturer

2 Datakomponenter

3 Klassificeringar
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EXEMPEL: DATAKOMPONENT MÅL

Mot enhetlig klientinformation

tavoite = mål
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3 KLASSIFICERINGAR

• Enhetliga datastrukturer samt centrala kodsystem och 
klassificeringar för insamlingen av data för statistik och till 
register publiceras på kodservern

• Kodtjänsten är en del av den nationella 
informationshanteringen inom social- och hälsovården

‣ Kodsystemen kan fritt hämtas från kodservern 
http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver

1 Klienthandlingsstrukturer

2 Datakomponenter

3 Klassificeringar

http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver
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EXEMPEL: BEDÖMNING AV 
UPPNÅENDET AV MÅLET

Mot enhetlig klientinformation

”Klassificeringen Socialvård - Bedömning av hur mål har uppnåtts används för att beskriva i 
vilken omfattning det i planen fastställda målet har uppnåtts. Bedömningen tas fram i samråd 
med klienten och klientens egen åsikt beaktas. Den slutliga bedömningen registreras dock av 
yrkesutbildade personer inom socialvården. Syftet med klassificeringen är att bidra till att göra 
det systematiska klientarbetet mätbart. 

I socialvårdens klientinformationsmodell används klassificeringen i datakomponenten 
Bedömning av mål samt i flera bedömningshandlingar som gäller socialvårdens klientplaner 
bl.a. på områdena socialvård, socialarbete inom skolan, uppfostrings- och familjerådgivning, 
eftervård, vård utom hemmet och öppen vård inom barnskydd, hemservice och hemservice i 
barnfamiljer samt handikappservice.  Klassificeringen används dessutom i de 
bedömningshandlingar som gäller genomförandeplanen för handikappservice och 
specialomsorg av utvecklingsstörda, aktiveringsplanen för sysselsättning av arbetslösa, planen 
för vård och fostran inom barnskyddet, planen för familjearbete inom barnskyddet, planen för 
stöd till föräldrar, integrationsplanen och integrationsplanen för familjer.

Klassificeringen används av yrkesutbildade personer inom socialvården.”

1 Klienthandlingsstrukturer

2 Datakomponenter

3 Klassifikationer
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http://91.202.112.142/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml

1 Klienthandlingsstrukturer

2 Datakomponenter

3 Klassifikationer

http://91.202.112.142/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml
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III ORDLISTA FÖR 
INFORMATIONSHANTERING INOM 
SOCIALVÅRDEN

Mot enhetlig klientinformation
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ORDLISTA FÖR INFORMATIONSHANTERING 
INOM SOCIALVÅRDEN

• Målet är att göra användningen av termer inom det sociala området enhetligare i 
hela landet 

• Till ordlistan har valts centrala begrepp som används och utnyttjas inom 
utvecklandet av klienthandlingarna och de riksomfattande 
informationssystemtjänsterna inom socialvården

‣ Den tvåspråkiga ordlistan finns på THLs webbplats 

• Ordlistan är ämnad för alla vilka behöver information om vad termerna inom 
socialvården betyder. Ordlistan är till hjälp t.ex. för klienterna, de yrkesbildade 
inom socialvården, för utvecklare av datasystem och verksamhetsutvecklare

• Ordlistan utgör en viktig del av utvecklandet av informationshanteringen i 
enlighet med den helhetsarkitekturen för den offentliga förvaltningen

https://thl.fi/documents/920442/3642270/SOSTI_fi_sv_kevytjulkaisu_SANASTO+(1)+3011.pdf/d98d6404-1046-409d-8b1d-9656e13cf922
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Jag förstår inte riktigt 
vad du menar med den 
där termen.  Det finns 
ingen tjänst med det 
där namnet i vår 
kommun. 
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EXEMPEL PÅ TERMPOST

Mot enhetlig klientinformation
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SAMMANDRAG

• Klassificeringen av socialtjänsterna är en familj av 
klassifikationer som beskriver socialvårdens lagstadgade 
serviceuppgifter, de socialtjänster som ges inom dem samt 
serviceprocesserna. 

• Klientinformationsmodellen beskriver det inom socialvården 
enhetligt användbara klienthandlingsstrukturer, 
datakomponenter och klassificeringar och beskriver dessas 
inbördes realtioner.

• Ordlista förinformationshantering inom socialvården 
förenhetligar termerna användning för det socialområdets 
nationellt 
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