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Sosiaalihuollon tiedonhallinnan 

kehittäminen

 Kanta-palvelujen käyttöönotto sosiaalihuollossa tapahtuu Kansa-

hankkeessa

 Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennettavien 

asiakasasiakirjojen rakenteet on julkaistu Sosmeta –palvelussa

 Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto on viety tuotantoon 2/2018

 Ensimmäinen käyttäjä (Vaasan kaupunki) liittyi arkiston käyttäjäksi 

5/2018

Maarit Rötsä, THL, OPER2 8.2.2019

https://sosmeta.thl.fi/sosmeta-publish-ui


Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 

käyttäjät (8)
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liittyvä

tallentav

a katseleva

arkistoiva/

migraatio

vanhat 

asiakirjat

I-vaiheen 

asiakirjat

Vaasan sos.- ja terveystoimi 2.5.2018 Abilita Sosiaalihuolto/Socialvård (Abilita) 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystoimi (Eksote) 5.6.2018 Effica/Lifecare Sosiaalihuolto (Tieto)

Kanta-Hämeen Perhetyö ry 24.10.2018 SofiaCRM (Netproce)

Turun kaupungin hyvinvointiala 30.11.2018 Effica/Lifecare Sosiaalihuolto (Tieto)

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 18.12.2018 Effica/Lifecare Sosiaalihuolto (Tieto)

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 19.12.2018 eRA (Atostek)

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto 8.1.2019 Abilita Sosiaalihuolto/Socialvård (Abilita) 

Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry 24.1.2019 SofiaCRM (Netproce)

Palvelu käytössä Järjestelmä

Käyttöönottoko

keella 

varmistettu 

tuotantovalmius 

Järjestelmän käyttötarkoitus/profiili

8.2.2019
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Asiakkuusasiakirjat Asia-asiakirjat Asiakasasiakirjat Uudet henkilöt, joille asiakirjoja

Arkistoidut asiakirjat, 

yhteensä 244 523 kpl
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Nykyiset versiot05-12/2018 01/2019 Yhteensä

Asiakkuusasiakirjat

   Kaikki versiot 25520 64396 89916

   Nykyiset versiot 14166 14642 28808

Asia-asiakirjat

    Kaikki versiot 29998 35494 65492

    Nykyiset versiot 24955 33581 58536

Asiakasasiakirjat

    Kaikki versiot, vaihe I asiakirjat 63990 20912 84902

    Nykyiset versiot, vaihe I asiakirjat 61297 19852 81149

    Kaikki versiot, vanhat asiakirjat 1131 3082 4213

    Nykyiset versiot, vanhat asiakirjat 1111 3042 4153

Uudet henkilöt, joille asiakirjoja 14160 14621 28781

8.2.2019



Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 

I-vaihe

 Arkiston perustoiminnallisuus:

 Asiakirjojen haut, tallennukset ja korvaaminen rekisterinpitäjän omassa toiminnassa

– Ei voida luovuttaa

 Asiakasasiakirjat PDF/XHTML

– Sallitaan ennen liittymistä laaditut (vanhat asiakirjat)

– Sallitaan liittymisen jälkeen laaditut (I-vaiheen asiakirjat)

 Asia- ja asiakkuusasiakirja JSON

 Asiakastiedonkooste 

– perusnäkymä asiakkaan kokonaistilanteesta

– toimii keskeisenä lähteenä sote-koosteessa

 Asiayhteyden todentaminen ja tarkistaminen 

 ATJ- toteutuksiin toteutettava mm.  

– palvelutehtävät, sosiaalipalvelut ja palveluprosessit

– Käyttöoikeusmääräyksen soveltaminen

8.2.2019Maarit Rötsä, THL, OPER5



Näkymiä vuoden 2019 käyttöönottoihin

 Käyttöönottoihin ilmoittaudutaan etukäteen (käyttöönoton aaltoja 

julkaistu 4 vuoden 2019 loppuun)

 1. aalto / 2

 2. aalto / 16

 3. aalto / 16

 4. aalto / 13 (ilmoittautuminen helmikuun loppuun mennessä)

 yht. 53 organisaatiota

Tulevien käyttöönottoaaltojen aikataulut julkaistaan 3/2019 kun 

sote-ratkaisu varmistuu.
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Sosiaalihuollon 

asiakastiedon arkisto 

2020 ja sote
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 I-vaiheen perustoiminnallisuus:

 haut, tallennukset, korvaaminen rekisterinpitäjän 

omassa toiminnassa

 Asiakastiedonkooste (perusnäkymä asiakkaan 

kokonaistilanteesta)

 asiayhteyden tarkistaminen 

 palvelutehtävät, sosiaalipalvelut, prosessit 

toteutettuna

 II-vaiheen uudet toiminnallisuudet : 

 Ammattilaisen sähköinen allekirjoitus, 

 Asiakaskertomusmerkinnät (rakenteinen), 

 Yhteinen asia (esim. perhe asiakkaana)

 Hyväksytään rakenteinen asiakasasiakirjojen 

tallennusmuoto (JSON/ XHTML)

 Asiakastiedon koosteen rikkaampi versio

 Tietojen luovutus toisen palvelunantajan 

rekisteristä (sos-sos)

 Kieltojen hallinta

– kiellon tallentaminen, 

– kiellon huomioiminen haussa (myös ohittaminen)

 Omakanta!

 Asiakastietojen ja lokien katselu

 Informoinnin saaminen

 Kiellon kohdistaminen

 Puolesta-asiointi
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Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 

II-vaihe, julkaisu 4/2020 

Asiakastietolaista riippuvaiset
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KOKONAISAIKATAULUT KANTA-PALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTOSTA 

SOSIAALIHUOLLOSSA: 

Maarit Rötsä, THL, OPER

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 (-22?)

• Hebu/seteli (-22)

• Sote-keskuksen valinta (-23)

• Suun th (-23)

Käyttöönotettavissa 2020 
alkaen

• 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
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Nämä asiat Soutu-hankkeessa

8.2.2019

Nämä asiat Kansa-hankkeessa



Käyttöönotto

Kansa-hanke vs. sote-uudistus
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2020 2021 2022 2023 2024 2025

Maakunta- ja sote-uudistus Asiakasseteli ja hebu
Arkiston käyttö velvoittavaksi 

julkisille organisaatioille
Arkiston käyttö velvoittavaksi 

yksityisille organisaatioille

Soutu: Kanta-tuki maakuntien toiminnalle: määrittelyt ja 

toteutus

Kansa: III-vaihe: Kattava rakenteisen tallentamisen ja toisiokäytön tuki: 

määrittelyt, määräykset ja pilotoinnit

2019

Kansa: II-vaihe: määrittelyt, testaus ja 

tuotannon pilotointi
Käyttöönotto

Käyttöönotto

Asiakastietolain mukainen 

liittymisvelvoite & sote-

toiminnallisuudetKäyttöönotto

Soutu (?):  Sote-valinnanvapaus: määrittelyt ja pilotointi

8.2.2019

Kansa: I-vaihe: Perustoiminnallisuudet 

ja käyttöönotto
Käyttö mahdollista vuoteen 2023



Näkymät tiedon 

rakenteiseen

hyödyntämiseen
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Asiakastiedon rakenteisuudesta

 Asia- ja asiakkuusasiakirjat rakenteisina asiakirjoina HETI

 Sis.tiedot mm. 

– asiakkaan alkaneista/päättyneistä asiakkuuksista eri palvelutehtävistä

– omatyöntekijä / lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä

– palveluyksiköt, joissa asiakkuus (asiayhteyden todentaminen)

 Asiakasasiakirjojen kontekstia kuvaavat metatiedot sisältävät kattavasti tietoa asiakkuudesta 

hyödynnettävissä heti

 Myös vanhoilla asiakirjoilla melko kattavat metatiedot

 Asiakasasiakirjojen tallentaminen rakenteisina asiakirjoina perustuu THL:n

toimivaltasäännökseen. Ero terveydenhuoltoon: Jos asiakastietolaki ei etene, voidaan rakenteista 

tallentamista edistää ja velvoittaa myös paikallisiin järjestelmiin.
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2020 - 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Rakenteisen tiedon  tallentaminen 

Rakenteisen tiedon kattava tallentaminen ja  hyödyntäminen palvelutehtävittäin

Rakenteisen tiedon tallentaminen ja 

hyödyntäminen
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II-vaiheen liittymiset, 

julkinen

II-vaiheen liittymiset, yksityinen

Milloin (sote) Tietoallas hyödyntää Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa? Toteutukset riippuvaisia toisiolain voimaantulosta ja TOIVO & VALTAVA 

III-vaihe tuotantoonII-vaihe tuotantoon

8.2.2019

!



Kiitos!

www.thl.fi/sostiedonhallinta

www.kela.fi

http://www.thl.fi/sostiedonhallainta
http://www.kela.fi/

