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Sosiaalihuollon tietoteknologiahanke käynnistettiin keväällä 2005 osana kansallista Sosiaalialan 
kehittämishanketta. Hankkeen eräs keskeinen tehtävä on sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien tietosisältöjen 
ja tietorakenteiden kehittäminen. Kehittämistyötä tehdään Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, Stakesin 
ja Suomen Kuntaliiton yhteistyönä. Hankkeen rahoituksesta vastaa Sosiaali- ja terveysministeriö.   
 
Taustaa 
Sosiaalihuollossa asiakastietojärjestelmiä on käytetty 1980-luvulta alkaen. Järjestelmiä kehitettiin 
aluksi etuisuuksien myöntämistä ja hallintopäätösten kirjaamista varten. Toimeentulotuki on 
esimerkki sosiaalihuollon tehtävästä, jossa melko nopeasti siirryttiin sähköiseen asian käsittelyyn.   
Sosiaalihuollon palvelujen kirjo on varsin laaja. Lainsäädännössä palvelutehtäviä on mainittu noin 
kolmekymmentä. Palvelut voivat olla subjektiivisiin oikeuksiin perustuvia, ei subjektiivisiin 
oikeuksiin perustuvia, kaikille kansalaisille kohdistuvia, ikäryhmille kohdistuvia tai erityisryhmille 
kohdistuvia. Suuri osa palveluista on kansalaisten vapaasti haettavissa, joihinkin sisältyy myös 
interventioita, esimerkkinä lastensuojelu. Palvelutehtävien määrä ja erilaisuus asettaa haasteen 
tietojen määrittelylle. Palveluissa käytettävää erityistä tietoa on paljon ja tietojen käyttö palveluja 
verraten on hyvin eritasoista.  
Asiakastietoa organisaatioiden, organisaatioyksiköiden ja toimijoiden välillä on perinteisesti 
liikuteltu paperilla. Moniammatillisen työn kehittyminen on haastanut järjestelmät sähköisen 
tiedonsiirron kehittämiseen. Miksi ei sähköllä, kun välineet ovat jo olemassa? 
 
Tietojen määritystyö Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa 
Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen määritystyöt käynnistettiin keväällä 2005. Tavoitteeksi 
asetettiin sosiaalihuollon tietojen ja tietorakenteiden yhtenäistäminen kansallisella tasolla. 
Yhtenäisillä määrityksillä mahdollistetaan tietojen sähköinen siirto organisaatioiden välillä. 
Sosiaalihuollon kenttää on hahmotettu työssä siten, että sosiaalihuollon palveluille on 
määriteltävissä 1) Yhteisiä tietoja ja 2) Palvelukohtaisia tietoja.  
Yhteisillä tiedoilla tarkoitetaan niitä tietoja, jotka ilmenevät kaikissa sosiaalihuollon palveluissa ja 
tehtävissä samalla tavalla ja samassa muodossa. Määritystöistä ensimmäisenä ovat valmistuneet 
vuoden 2006 lopussa asiakkaan perustiedot. Asiakkaan perustietoja yhtenäistävä lähde Suomessa on 
väestörekisteri. Sosiaalihuolto on laajimmin Väestörekisterikeskuksen tietoja sähköisessä muodossa 
hyödyntävä toimiala.  
Yhteisiin tietoihin kuuluvat myös palvelun antajaa koskevat tiedot. Y-tunnus toimii tässä 
yhteydessä perusmääritteenä, josta käsin yhteisön tai yrityksen tunnistaminen rakentuu. Tarkemmin 
yksilöinnissä sovelletaan kansainvälistä ISO-OID -yksilöintitunnusta. Stakes valmistelee opasta 
tunnuksen käytölle sosiaali- ja terveydenhuollossa.  
Palvelukohtaisten tietojen määritystyö käynnistyi vuonna 2006. Määrittelyjen ja niiden 
yhtenäistämisen tarve on mittava, joten työt jatkuvat aina vuoden 2008 loppuun. Ensimmäiset 
määritykset valmistuvat kuitenkin jo vuoden 2007 aikana. Määrittelytyön tuoksi on perustettu 
tehtävittäin asiantuntijatyöryhmiä, joissa kentän edustus on tarkoituksellisesti pidetty vahvana.  
 
Tiedoista asiakirjan käsitteeseen 
Asiakirjahallinnon kehittämiskokonaisuus käynnistettiin hankkeessa syksyllä 2006. Keskeisenä 
tehtävänä on määritellä säilytysajat sosiaalihuollon asiakirjoille, sekä valmistella tähän liittyvä 



asetus. Tietomääritystyöt sekä asiakirjahallinnon työskentely on linkitetty yhteen. 
Palvelukohtaisissa tietomäärityksissä huomioidaan asiakirjahallinnon vaatimukset. Tiedot esitetään 
valmiissa rakenteissa, asiakirjoissa.    
Suomalaisella sosiaalihuollolla on vahva hallinnollinen perinne ja nykyisyyskin. Etuisuuksia ja 
palveluja koskevat päätökset ovat luonteeltaan hallintopäätöksiä, joihin liittyvät menettelyt ovat 
Hallintolain alaisia. Sosiaalihuollon viranomaistehtävissä syntyy hallinnollisia asiakirjoja, joita ovat 
erimerkiksi hakemukset, päätöksen, suunnitelmat, lausunnot ja selvitykset. Joissain tapauksissa 
asiakirjan kaavan hyväksyminen on alistettu asetuksen perusteella ministeriölle.  
Erityisen haasteen määrittelyille asettavat vapaassa tekstimuodossa olevat merkinnät ns. 
kertomukset. Tekstimuotoinen dokumentaatio on ollut tähän mennessä keskeinen tapa kuvata 
asiakkaiden ja asiakasperheiden elämäntilanteista ja sosiaalisia ongelmia. Vain muutamissa 
sosiaalihuollon palveluissa vapaata tekstiä on pyritty rakenteistamaan, esimerkiksi muotoihin 
tulosyy tai palvelun kohde. Sosiaalihuollon asiakaslain mukanaan tuoma velvoite suunnitelman 
kirjaamiseen on tässä mielessä tervetullut. Suunnitelmassa kerrotaan lyhyesti ja jäsennetysti 
palvelun taustat ja tavoitteet. Suunnitelmasta muodostuu selkeä asiakirja joka on hyödyllinen sekä 
ammattilaisille että asiakkaille palveluja toteutettaessa. Toivottavaa olisi, että sosiaalihuollon 
palveluissa siirryttäisiin tulevaisuudessa yhä enemmän kertomuksellisuudesta kohti 
suunnitelmallisuutta.  
 
Asiakirjoista suurempiin kokonaisuuksiin 
Vuonna 2007 käynnistettiin osahankkeena asiakirjojen yleisen rakenteen määrittely. Asiakirjat 
pitäisi pystyä esittämään luontevasti asiayhteyteensä liittyvinä kokonaisuuksina. Yleisen 
asiakirjahallinnon näkökulmasta asiakirjat muodostuvat ”asian” käsittelyssä. Sosiaalihuollossa 
”asian” synty voidaan nähdä palvelujärjestelmän vastauksena asiakkaan palvelutarpeeseen. 
Palvelutarpeeseen vastataan erilaisilla sosiaalihuollon palvelutehtävillä. Palvelutehtävät on 
määritelty Sosiaalihuoltolaissa sekä sosiaalihuoltoon liittyvässä erityislainsäädännössä.  
Asian käsittelystä palvelutehtävässä muodostuu prosessi. Palveluprosessit voidaan jakaa karkeasti 
kahteen tyyppiin: 1) Hallinnollinen prosessi ja 2) Palvelun tuottamisen prosessi.  
Hallinnollinen prosessi on Hallintolain mukainen viranomaisen hallintoprosessi, jossa tarkoituksena 
on tuottaa käsiteltävään asiaan ratkaisu tai päätös. Palvelun tuottamisen prosessissa asiakas 
puolestaan saa konkreettista palvelua, esimerkiksi sosiaalityön tukea, laitoshuoltoa tai 
asumispalvelua. Palvelun tuottamisen prosessit eivät ole pelkästään viranomaisen prosesseja. 
Sosiaalihuollon palveluja tuottavat paljon myös yksityiset palvelutuottajat ja järjestöt.  
 
Prosessien jäsennykseen 
Prosessien jäsennyksen yleinen ongelma on se, että ei tiedetä mitä prosessilla tarkoitetaan. 
Sosiaalihuollossakin prosessi voidaan käsittään hyvin monella tavalla. Yleisellä tasolla voidaan 
puhua asiakkuudesta, asiakkuuden alusta ja lopusta. Toisaalta puhutaan työprosessista, jolla 
tarkoitetaan vaikuttamista esimerkiksi asiakkaan sosiaaliseen tilanteeseen.  
Asiakirjojen hallinnan näkökulmasta palveluprosessin käsite on suppeampi kuin edellä mainitut. 
Sillä tarkoitetaan vireille tulleen asian hoitoa yhdessä palvelutehtävässä. Jos asiakkaan palvelutarve 
on laajempi, voi syntyä yhtäaikaisia tai peräkkäisiä palveluprosesseja, jolloin puhutaan 
palvelukokonaisuudesta. 
Palveluprosesseja voidaan vaiheistaa kronologisesti, jolloin niissä syntyvä asiakirja-aines saadaan 
helpommin ymmärrettävään muotoon. Aikaisemmin mainitun hallinnollisen prosessin vaiheistus 
sisältyy jo lainsäädäntöön. Hallintolain yleisperusteluissa prosessin mainitaan olevan 
kolmivaiheinen: Vireille tulo, selvitysvaihe ja päätösvaihe. Palvelun tuottamisen prosessi voidaan 
nähdä samaan tapaan vaiheistettuna: Palvelun käynnistyminen, palvelun toteuttaminen ja palvelun 
lopettaminen. Lopetusvaiheeseen liitetään usein myös palvelun arviointi. Hallintoprosesseja ei ole 



perinteisesti arvioitu. Prosessimaisessa jaottelussa voidaan mennä vieläkin syvemmälle, esimerkiksi 
palvelutapahtumien tasolle, vaikkakaan sitä ei nyt tässä käsitellä.   
 
Asiakirjojen rakenteen hallintaan 
Metatieto on keskeinen väline asiakirjojen hallintaan, erityisesti sähköisessä maailmassa. 
Esimerkiksi XML –dokumentteja käytettäessä metatieto voidaan kirjata osaksi dokumenttia. 
Periaatteessa voidaan ajatella niin, että tulevaisuudessa asiakirja kuljettaisi mukanaan kaiken sen 
tiedon, jota sen hallintaan tarvitaan.  
Sosiaalihuollon asiakirjojen metatietojen määrittelytyö käynnistettiin hankkeessa 
ennakkoselvitysten jälkeen alkuvuodesta 2007. Mielenkiintoinen piirre metatiedoissa on se, että 
niillä voidaan asiakirjan itsensä ohella hallita myös asiakirjojen kokonaisrakennetta. Asiakirjaan 
voidaan liittää tieto, kuuluuko se palveluprosessiin tai kuuluuko se palvelukokonaisuuteen. 
Asiakirjan tyyppi metatietona (hakemus, lausunto, päätös) voi ohjata asiakirjan oikeaan paikkaan 
käsittelyprosessissa. Asiakirjan tyypin määrittely mahdollistaa myös asiakirjojen helpomman haun 
tietojärjestelmistä. Myös tarkennettu tieto palvelunprosessin vaiheesta tai palvelutapahtumasta 
voidaan tarvittaessa määritellä metatiedoksi. 
 
Uutta suuntausta 2008 alkaen 
Sosiaalihuollon tietoteknologiahanketta käynnistettäessä alkuvuonna 2005 ei vielä ollut näkyvissä 
sähköisen arkistoinnin kansallinen ratkaisu. Terveydenhuollon osalta ratkaisut tehtiin vuosien 2005-
2006 aikana. Sähköinen arkistointi asettaa erityisiä laatuvaatimuksia tietomäärityksille sekä 
asiakirjojen ja asiankirjarakenteiden määrityksille, koska niiden pohjalta arkistointia tullaan 
toteuttamaan. Sosiaalihuollon osalta toteutus tapahtuu näillä näkymin 2010 -luvulla.  
Toinen keskeinen kysymys johon sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa joudutaan tulevaisuudessa 
paneutumaan, on sosiaalihuollon asiakirjojen tekninen standardointi. Sosiaalihuollossa ollaan 
vakavasti harkitsemassa HL7 CDA R2 -standardin käyttöä sosiaalihuollossa. Kuopion yliopiston 
kanssa yhteistyössä valmistuu kesäkuun 2007 loppuun mennessä arvio HL7 -standardien 
soveltuvuudesta sosiaalihuollon käyttöön. Suomen tilanne on siinä mielessä mielenkiintoinen, että 
missään muualla maailmassa HL7 -standardeja ei ole varsinaisesti sovellettu sosiaalihuoltoon. 
Olemme siis edelläkävijöitä, mahdollisesti. Jos HL7 CDA R2 –standardi valitaan sosiaalihuollon 
käyttöön, näköpiirissä on silloin sosiaalihuollon tietomääritysten muokkaaminen standardin 
vaatimaan muotoon. Lisäksi tehdään suunnitelman standardin käyttöönotosta.   
Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen tarkennettu hankesuunnitelma vuosille 2008-2011 julkaistaan 
vuoden 2007 loppuun mennessä. Suunnitelma tulee painottumaan erityisesti 
asiakastietojärjestelmien kehittämiseen. Suunnitelma sisältää ainakin seuraavia uusia täydentäviä 
asioita vuoden 2005 suunnitelmaan: Kuvaus tavoiteltavasta kansallisesta arkkitehtuurista, 
standardoinnin vaatimat toimenpiteet, sosiaalihuollon sähköinen arkistointi sekä tietomääritysten 
pilotointi.    
 
Lisätietoja Sosiaalialan tietoteknologiahanke www.tikesos.fi  
 
  
 


