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Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO) on yksi
Suomen yhdeksästä sosiaalialan osaamiskeskuksesta.

ISOn verkosto-organisaatio toimii  Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-
Savon maakuntien alueella.

ISO on ollut mukana Sosiaalialan tietotekniikan kansallisessa kehittämisessä vuodesta
2005.

ISO vastuualueina asiakastietojärjestelmät ja kansallinen arkkitehtuuri. Tietotekniikan
kehittämisessä keskeinen kumppani Kuopion yliopisto, sen laitokset ja yksiköt.

www.isonetti.net

http://www.isonetti.net/


14.00 Session käynnistys, puheenjohtaja

14.30 Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen rakenteet,
projektityöntekijä Päivi Tossavainen, Kuopion yliopisto

15.00 Terveydenhuollon lomakkeiden nykytila ja tulevaisuus,
neuvonantaja Timo Siira, Salivirta & Partners

15.30 Kahvi

16.00 Terveydenhuollon potilasasiakirjojen kehittäminen –
merkinnöistä palvelukokonaisuuksiin,
hankepäällikkö Maritta Korhonen, Pohjois-Savon shp

16.30 Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy,
erityissuunnittelija Konstantin Hyppönen, Kuopion yliopisto

17.00 Sessio päättyy



”Asiakirjoilla ja arkistoilla on vuosituhantinen historia.
Kehittyneet yhteiskunnat eivät voi tulla toimeen ilman niitä.”

(Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen oppikirja)



”Asiakirja on fyysinen esine, jossa pohja ja sille kirjoitettu viesti ovat lujasti yhdessä.”
(Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen oppikirja)

”Asiakirjan koko luonne voi sähköisessä ympäristössä olla väliaikainen.
Asiakirja voidaan koostaa tietokoneen näytölle järjestelmästä, tai useasta
eri järjestelmästä, noudetuista tiedoista. Käyttötarpeen lakattua tällainen

ns. virtuaaliasiakirja saattaa hajaantua osiinsa ilman, että siitä jää mitään jäljelle.”
(Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen oppikirja)

FYYSINEN

VIRTUAALINEN



”tallenne, jolla on oikeudellista arvoa tai joka on laadittu tai vastaanotettu
jonkin yhteisön tai yksittäisen henkilön toiminnan yhteydessä tai toimintaa varten”
(Sosiaalialan sanasto asiakastietojärjestelmiä varten)

ASIAKIRJA

”digitaalisessa muodossa tallennettu asiakirja, jonka sisältämä viesti on
saatavissa selville vain tietotekniikan avulla”
(Sosiaalialan sanasto asiakastietojärjestelmiä varten)

SÄHKÖINEN ASIAKIRJA



Asiakirjan muodostuminen

Todellisuuden ilmiöt

Ilmiöiden käsitteellistäminen

Ilmiöiden ja kontekstin kuvaus

Kuvausten katergoriointi

Kuvausten jäsentely

Kontekstualisointi

Talteen otto



Sähköinen asiakirja

Asiakirjan muodostuminen voidaan pitkälti
automatisoida (käsitteellistäminen, kategoriointi,
kontekstiin liittäminen, jäsentely…)
Asiakirja voidaan siirtää helpommin ja nopeammin
kuin fyysinen asiakirja
Asiakirjan tietosisältö voidaan irrottaa
”tallennuspohjasta” esimerkiksi uudelleenkäsittelyä
varten
Asiakirjojen käsittely ja säilytys vaativat vähän fyysistä
kapasiteettia



Sähköisyyteen siirtymisen erityiskysymyksiä

Asiakirjallisen tiedon käsite – tieto järjestelmässä,
muttei asiakirjana
Onko asiakirja hetkellinen näyttö?
Onko asiakirja koko käsittelyn ajan
”määrämuodossa”?
Syntyykö käsittelyn jossain vaiheessa asiakirjallisesta
tiedosta muuttumaton asiakirja?
Mitkä ovat asiakirjaksi nimitettävän
tietokokonaisuuden rajat, laajuudeltaan – ajallisesti?
Muodostetaanko asiakirja siksi, että sitä käytetään vai
siksi, että sitä säilytetään?



Aiherakenne

Tekninen rakenne

Rakenteinen asiakirja

Taso jolla ihmisen ymmärtävät asioita

Taso, jolla koneet voivat käsitellä
asiakirjaa

VIESTI

POHJA



Miksi tietoa kategorioidaan?

Ihmisen ”käyttömuistin” tapa käsitellä asioita
Professiot ja niiden tietämys syvenee ja fokusoituu
Käytännön toiminnot organisoituvat, erikoistuvat,
sektoroituvat
Toiminnan ohjaus tarkentuu
Seurauksena selkeys tai monimutkaistuminen



Haasteita

Monimutkaisuus –yksinkertaistaminen
Eriytyminen – yhtenäistäminen
Tiedon lisääntyminen – tiedon karsinta



Terveydenhuollon asiakirja

Merkintä

Näkymä

Palvelukokonaisuus

Palvelutapahtuma

LOMAKE

LOMAKE

”TODELLISUUS”

ARKISTO



Sosiaalihuollon asiakirja

”TODELLISUUS”

ARKISTO

Tieto

Tietokokonaisuus

Palveluprosessi

Palvelukokonaisuus

Asiakirja



…ja kehitystyötä tarvitaan edelleen…


