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Millainen on sosiaalihuollon tietopohjan tilanne 
nyt?

 Tietoa sosiaalihuollosta tarvitaan nykyistä laajemmin. 

 Tiedon pitää olla yhdistettävissä terveyspalveluiden käyttöä 
koskevaan tietoon. 

 Kansallinen tiedonkeruu ja vertailtavuus edellyttää yhtenäistä 
kirjaamista ja tietorakenteita.

 Kansalliset asiakasasiakirjamääritykset eivät ole vielä kattavasti 
käytössä, mutta määrittelytyötä on tehty paljon.
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Nykyiset sosiaalihuoltoa koskevat THL:n
kansalliset tiedonkeruut

– Lastensuojelurekisteri 

– Toimeentulotukirekisteri

– Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri ja kotihoidon asiakaslaskenta 

– Määräaikojen seuranta: toimeentulotuki ja lastensuojelu

– Lapsen elatus ja huolto

– Lastensuojelun avohuolto

– Kuntien sosiaalipalvelujen toimintatilasto

– Kuntakyselyt 3. vuoden välein: vammaispalvelut, kuntouttava työtoiminta, 
sosiaalinen luototus

– Huumehoidon tiedonkeruu
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SOSIAALIHUOLLON 
TIETOPOHJAN 
KEHITTÄMINEN

Käynnissä on lainsäädännön uudistuksia, jotka mahdollistavat 
sosiaalipalveluita koskevien tiedonkeruiden kehittämisen
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Mitä on tehty tähän mennessä?

 Osana THL:n tietopohjahanketta 
käynnistettiin Sosiaalihuollon 
rekisterit - osaprojekti 

 Tavoitteena laajentaa 
sosiaalipalvelujen yksilötasoista 
tiedonkeruuta kaikkia 
sosiaalipalveluja koskevaksi  

 Projektin tuotoksena syntyi 
ensimmäinen 
määrittelydokumentaatio rekisterin 
tietosisällöistä
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2. Tiedon hankinta 

1. Tietotarpeiden 

määrittely 

3. Tiedon 

prosessointi ja 

analysointi 

4. Tiedon jakaminen 

5. Tiedon 

hyödyntäminen ja 

palaute 



Miten työ projektissa tehtiin? 

 THL:n sisäinen projektiryhmä 

 Asiantuntijatyöryhmä työskentely (kevät 2018)

 Tietotarpeiden pohjalta on lähdetty määrittelemään niitä tietoja, joita sosiaalihuollon 
asiakkaista tulisi kerätä, jotta tietotarpeisiin voitaisiin vastata. 

 Tietoja määriteltäessä on selvitetty, löytyykö tarvittavia tietoja sosiaalihuollon 
kansallisista asiakasasiakirjojen määrityksistä ja millaisessa muodossa tieto on sinne 
määritelty kirjattavaksi. 

 Tietosisältöä on myös peilattu olemassa oleviin sosiaalihuoltoa koskeviin 
tiedonkeruisiin.

 Syksyllä tietomääritystä jatkotyöstettiin kevään työryhmätyöskentelyn pohjalta ja 
materiaali on laitettu asiantuntijaryhmän kommentoivaksi marraskuun lopulla.

 Avoin kommentointikierros vuoden 2019 alussa. 
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Millaista tiedonkeruuta tavoitellaan? 

 Tiedonkeruun piirissä koko sosiaalihuolto

 Kerättävän tietosisällön tulisi olla laajuudeltaan sellainen, että tuotettava tieto vastaa 
mm. palvelujärjestelmän seurannan, maakuntien arvioinnin ja ohjauksen kannalta 
keskeisiin tietotarpeisiin. 

 Kertakirjaaminen: Tiedonkeruun pitäisi pohjautua palvelutuotannossa kirjattavan 
asiakastiedon toisiokäyttöön.

 Jatkuva tiedonkeruu: Tietoja tulisi olla mahdollista toimittaa esimerkiksi kerran 
vuorokaudessa tai kuukaudessa.

 Yksittäisten tiedonkeruiden karsiminen: Tiedonkeruun tulisi korvata THL:n nykyisistä 
aggregaattitason tiedonkeruista olennaisimmat sisällöt. 
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Sote-tietotarpeisiin vastaaminen edellyttää monipuolista 
asiakastietoa sosiaalipalveluista

Esimerkkejä tietotarpeista Mitä asiakastietoa tarvitaan?

Kaikki sosiaalipalveluiden asiakkaat, jotta voidaan 

tarkastella niin yksittäisten palveluiden käyttöä  kuin 

asiakkaiden palveluiden monikäyttöä

Tiedot yksilötasolla sosiaalihuollon asiakkuuksista, tiedot 

myönnetyistä palveluista, merkinnät sosiaalipalvelun 

alkamisesta ja päättymisestä

Palveluiden saatavuus, määräajat Vaihtelee palvelusta riippuen, mutta tarvitaan tietoja hyvin 

monista eri asiakasasiakirjoista ja palveluprosessin 

vaiheista (ilmoitus, yhteydenotto, hakemus, 

lisäselvityspyyntö, arvio, suunnitelma, päätös)

Suoritetietoja palvelutoiminnasta kustannustietojen 

rinnalle

Tietoja asiakkuuksista, eri palveluiden toteutumisesta 

(esim. vuorokaudet, käynnit) ja toteuttamisen tavasta 

(omatuotanto, ostopalvelut, palveluseteli, 

henkilökohtainen budjetti) 

Digitalisaatio Tietoja mm. asiakaskertomusmerkinnöistä ja 

asiointitavasta
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Tietotarpeiden pohjalta paikannettuja 
tarpeellisia tietokokonaisuuksia

 Asiakkuutta koskevat tiedot 

 Palvelun vireille tuloa koskevat tiedot: ilmoitus, yhteydenotto, hakemus, vireilletuloa koskeva asiakaskertomusmerkintä

 Palvelutarpeen arvioinnin tiedot

 Palvelusuunnitelman tiedot

 Päätöksen tiedot

 Laskelman tiedot

 Sosiaalipalvelun aloittamista ja päättymistä koskevat tiedot

 Tiedot koskien asiakaskertomusmerkintöjä (tapaamisia, neuvotteluja, yhteydenottoja koskien)
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AIKATAULUJEN JA 
SISÄLTÖJEN 
YHTEENSOVITTAMINEN

Tietoa tarvitaan jo nyt, mutta Kansa-hanke ja asiakasasiakirjojen 
käyttöönotto etenee vaiheittain

8.2.2019 11Riikka Väyrynen



Mitä seuraavaksi?

 Sosiaalihuollon rekisteritiedonkeruun kehittämistä pidetään tärkeänä ja 
jatkokehittämisen suunnittelu on käynnissä.

 Tieto tarvittaisiin jo nyt, mutta määritykset eivät ole kattavasti käytössä. Kansalliseen 
seurantaan tarvitaan alueellisesti ja palveluittain kattavat tiedot.

 Tietojärjestelmiin vaaditaan investointeja. 

 Kehittämishankkeiden yhteinen suunta tärkeä. 
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