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Metatietojen standardoinnin tilanne 
sosiaalihuollossa

Kansainvälistä standardia ei ole joten:
Kehitystarve kansalliselle standardille
Joka tapauksessa tarvitaan toimialakohtaisia metatietomalleja (tai 
yleisten mallien laajennoksia)
Kansalliset lähtökohdat: Arkistolaitoksen määräykset (SÄHKE2), JHS-
suositukset
Rinnakkaistoimiala: HL7
Kansainväliset Dublin Core ym. 



Metatiedon käyttötarkoitus sosiaalihuollossa

Asiakasasiakirjat
Metatiedon keräämisen, käytön ja määrittelyn ensimmäisen ja 
tärkeimpänä lähtökohtana asiakkaan asian hoitaminen
Antti Tervasmäki 2008: ”Pitäkää pojat mielessä ettei sosiaalinen unohdu”
Metatietomaailma on hyvin moniulotteinen
Kategoriointi auttaa näkemään metsän puilta
Käyttökohteet: Tiedon säilytys, tiedon siirto, asianhallinta, 
asiakasjärjestelmät, sähköiset palvelut jne. 



Metatietojen perusjaottelu (Tikesos -määritys)

Asiakirjahallinnan metatiedot
– Asiakirjan tunnistetiedot
– Käyttöedellytykset
– Elinkaari
– Tekniset tiedot
– Sisällön kuvailu

Konteksti
– Palvelun antaja
– Ammattihenkilö
– Asiakas
– Asia Palvelun hallinnan kannalta kiinnostava



Asian metatiedot

Asian tunnus – identifioiva
Tehtävä – luokitus
Palvelu – luokitus
Prosessi - luokitus



Asiakäsittelyprosessin näkökulmasta

Asian tunnus syntyy, kun asiakkaan asiaa aletaan hoitaa
Asiakkaan asian hoitaminen kuuluu johonkin tehtäväluokkaan 
(esimerkiksi toimeentulotuki)
Asian hoitamiseksi palvelun antaja antaa palveluja
Palvelut toteutetaan prosesseina



Asiankäsittelyprosessin tarkennukset

Asian käsittelyyn voi kuulua monta palvelua ja monta prosessia
Asian käsittely tapahtuu yhden tehtävän alla
Asian käsittely tapahtuu yhden rekisterinpitäjän toiminnassa ja/tai siihen 
liittyvissä toimeksiannoissa
Asian käsittelyn asiakirjat kuuluvat yhdelle rekisterinpitäjälle
Uusi asia syntyy vireille tulemalla



Asiasta ja sen identifioinnista

Asia: Kirjaamisjärjestelmässä viranomaisen itsensä, toisen viranomaisen 
tai yksityisen aloitteesta vireille tullut toimenpide- tai päätösprosessi, 
johon liittyvät asiakirjat ja käsittelyvaiheet kirjataan samalle numerolle 
(Kirjaaminen valtion virastoissa ja laitoksissa, Arkistolaitos 1995).
Asian tunnus sisälsi manuaalisessa kirjaamisessa muutakin kuin 
varsinaisen asian identifiointitunnuksen: asian numero – asiaryhmä –
vuosiluku ( esim.: 44/24/1994)
Sosiaalihuollon mallissa asian tunnus on identifiointitunnus, eikä se 
sisällä asiaa kuvailevia tietoja



Luettelointia, rekisteröintiä

”Viranomaisen tulee…pitää luetteloa käsiteltäviksi annetuista ja otetuista 
sekä ratkaistuista ja käsitellyistä asioista” (Julkisuuslaki)
”Viranomaisella tulee olla sillä käsiteltävinä olevien asioiden seurantaa 
varten tiedot siitä, mitä diaareja, luetteloita, hakemistoja ja muita 
asiakirjahallinnon rekistereitä (asiakirjarekisterit)” (Julkisuusasetus)
Asetuksen mukaan rekisteriin tulee tehdä merkinnät asian vireille tulosta, 
välitoimenpiteistä ja lopputoimenpiteistä sekä niihin liittyvistä asiakirjoista
Julkisuuslaki ja –asetus käsittelevät asioiden luettelointia ja 
rekisteröintiä.
Rekisteri = rajattu tietojen luettelo
Sosiaalihuollon metatietojen Asia-kategoria toteuttaa julkisuuslain 
tarkoittaman asioiden luettelointivelvoitteen



Henkilötietojen käsittely

Henkilötiedolla tarkoitetaan tiettyä yksityishenkilö koskevaa tietoa 
(Henkilötietolain perustelut)

Henkilörekisterillä tarkoitetaan tietyn  yksityishenkilön loogisesti 
yhteenkuuluvaa tietojen joukkoa
Tietosuojavaltuutetun ohjeiden mukaan loogisesti yhteenkuuluvien
tietojen joukko muodostetaan sosiaalihuollossa sosiaalihuollon 
lainsäädännön perusteella ts. tietojen käyttötarkoituksen perusteella
Sosiaalihuollon metatietomäärityksissä Tehtävä –metatiedolla 
muodostetaan loogisesti yhteenkuuluvien tietojen joukot
Tehtävien luokitus vastaa Tietosuojavaltuutetun ohjeistusta



Minne asia hävisi?

JHS 143, SÄHKE ei sisällä asian tunnusta vai sisältääkö?
JHS 143:  TEHTÄVÄ-metatieto sisältää ryhmätunnuksen ja/tai 
asiakirjarekisterin tunnuksen
Asiakirjarekisteri = julkisuuslain tarkoittama rekisteri
Asiakirjarekisterin tunnus = 44/22/1994 tunnus
Sähke määräys 8.1.5: ”Käsittelyprosessille tuotetaan yksilöivä tunnus 
tietojärjestelmästä. Tunnus yksilöi kohteen globaalisti, esimerkiksi OID-
tunnus. SÄHKE2-metatietomalli: Identifiointitunnus”
Asia = Asian käsittelyprosessi
SÄHKE 2 uudempi linjaus. Identifiointitunnus erotettu TEHTÄVÄ-
luokituksesta



Metatiedon ja tiedon häilyvä raja

Alunperin metatiedon osuus on ollut rajattu
Myös julkishallinnon ”luettelointitarpeet” ovat olleet kapeita
Metatietotarpeita on laajentanut sähköinen arkistointi
…ja edelleen metatiedon käyttö dokumenttien ja tiedon hallinnassa 
toiminnan tasolla
Metatiedon voi käsittää tiedon hallintaan tarvittavaksi ”tietoluetteloksi”
Sen voi käsittää laajemmin myös toiminnan hallintaan tarvittavina 
tietokomponentteina, jolloin ns. ydintiedon ja metatiedon rajat lähestyvät 
toisiaan



Metatieto dokumenttikeskeisessä tiedon hallinnassa

Malli, jossa dokumentti kantaa mukanaan siihen liittyvät metatiedot
Esimerkki HL7 CDA: Metatieto sijaitsee dokumentin header –osassa. 
Header- ja body-osa noudattavat yhteistä tietomallia, ja molemmat 
sisältävät dokumentin kannalta oleellista tietoa
SosXml-asiakirjan sisältö muodostuu konteksti-osasta ja sisältö-osasta. 
Konteksti osa on asiakirjassa ”näytettävää” tietoa, mutta myös yhtä
aikaa metatietoa. Tämän lisäksi asiakirjaan liittyy arkistoinnin muuttuvaa 
metatietoa (esim. säilytysaika), jota ei näytetä asiakirjan sisällössä.
Periaatteessa ei ole järkevää kirjoittaa dokumenttiin samoja tietoja 
kahteen kertaan, sisältöön ja metatietoihin, jos rakenne mahdollistaa 
tiedon ”kertakirjaamisen”



Metatiedon käyttökohteet

Spesifinen – geneerinen
Yksi kohde – monta kohdetta
Toimialakohtainen – monialainen
Yksi sähköinen palvelu – ”kaikki” sähköiset palvelut
Millaiset vaatimukset metatietomallille/tietomallille asetetaan, mihin 
kaikkeen sitä pitäisi/voisi pystyä hyödyntämään
Sosiaalihuollossa esimerkiksi sähköinen asiointi, sähköinen arkisto



KIITOS !

Sosiaalihuollon metatiedot Tikesos-hankkeen nettisivuilla
www.tikesos.fi



Toimeenpanoon tukeen liittyvä
kansallinen kehitystyö ja

määritysten testaus

Taustamateriaali 11.5.2010 Tikesos-
hankkeen ATJ-kokoukseen

Virpi Hotti



Tikesos-hankkeen määritysten testaukseen
ja toimeenpanoon vaikuttavia asioita

• SADe-ohjelman Asiointitili

• Suomi.fi -portaali

• SADe-ohjelman Sähköinen asiointialusta

• SADe-ohjelman SoTe-palvelukokonaisuudet

• KuntaIT:n hankkeet

• Tietohallintolaki ja muut VM:n linjaukset

• Julkishallinnon XML-strategian toteuttaminen



Valtiohallinnon SADe-hankkeiden
ajallinen eteneminen

Asiointitili
Sähköinen

asiointi-
alusta

SoTe-
palvelukoko-

naisuus



ASIOINTITILI

http://www.otakantaa.fi/hanke.cfm?group=434&id=&ref=Hanke



http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asi
akirjat/20100304Talous/SADe-talpoltarkistusmuistio1.pdf

(s. 9-10)

• ”Asiointitili toteutetaan vuoden 2010 aikana, ja se
voidaan ottaa käyttöön yhteistyökumppanien
ensimmäisten palvelujen osalta
vuodenvaihteessa 2010-2011. Asiointitilin
kehittämisvaiheen yhteistyökumppaneita ovat
muun muassa työ- ja elinkeinoministeriö,
Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus,
maistraatit, Oulun ja Vantaan kaupungit sekä
Suomen Kuntaliitto. Yhteistyökumppaneilla on
Kelaa lukuunottamatta valmius aloittaa joidenkin
palveluidensa pilotointi Asiointitilillä sen
käyttöönottovaiheessa.”



http://www.vm.fi/vm/fi/13_hallinnon_kehittaminen/05_it_toimi
nta/01_valtit/01_sahkoinen_asiointi/02_asiointitili/index.jsp

”Asiointitilin toiminnallisuuksia ovat mm.
•Julkishallinnon sähköisten palvelujen tarjoaminen yhdestä paikasta
asiakkaille
•Asiointitilin tarjoaminen leijukkeina julkishallinnon sivustoille
•Sähköisen asioinnin tilatietojen näyttäminen ja tapahtumahistorian
säilyttäminen
•Perinteisen postin korvaava asiakirjojen tiedoksiantokanava
•Asiakkaiden sähköiset tavoitettavuustiedot (sähköposti ja
matkapuhelinnumero)
•Sähköpostiviestinnän kansalaisen ja viranomaisen välillä korvaava
tietoturvallinen kanava
•Avoimet rajapinnat viranomaisten järjestelmien liittämiseksi
Asiointitiliin
•Päätösasiakirjojen välivarasto.

Asiointitilistä tulee koko julkishallinnolle tarjottava palvelu, johon sähköisiä
palveluja voivat liittää valtionhallinnon lisäksi myös kunnat. Asiointitilin
kehittämisen ensimmäisen vaiheen yhteistyökumppaneita ovat mm. työ-
ja elinkeinoministeriö, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus,
maistraatit sekä Oulun ja Vantaan kaupungit.”



http://www.suomi.fi/suomifi/laatuaverkkoon/asiointi_ja_lomakk
eet/sahkoinen_asiointi/asiointitili/kansalaiskuuleminen/asiointiti

li_esittelymateriaali/asiointitili_esittelymateriaali.pdf







Asiointitili ja Tikesos-määritykset

• Huomioidaan asiointitilin yhteydessä tehdyt
kansalliset metatieto- ja viestinvälitysmääritykset
– Protoehdokas nimeltä toimeentulotukiproto
– Onko julkishallinnolla HL 7 -malli vai jokin muu?

• Pyritään vaikuttamaan siihen, että sosiaalihuollon
päätösasiakirjat, kuten toimeentulotukipäätös,
ovat Tikesos-määritysten mukaisessa muodossa
– Protoehdokas nimeltä validointipalvelu

• Huomioidaan asiointitilin vaikutus tavoitetilan
prosessikuvauksissa, joita Tikesos-hankkeessa
tehdään



SUOMI.FI -PORTAALI



http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asi
akirjat/20100304Talous/SADe-talpoltarkistusmuistio1.pdf

(s. 10)

• ”Hankkeessa Suomi.fi-portaalin käyttöliittymät ja
hakupalvelu muutetaan kansalaisille tarkoitettuja
asiointipalveluja korostaviksi, portaaliin tallennetaan
linkit myös kuntien verkkosivuihin ja -
asiointipalveluihin ja lisäksi portaaliin luodaan julkisten
palvelujen karttapalvelu. Portaaliin tuotetaan myös
uutta tietosisältöä mm. ikääntyneiden palveluista.”

• ”Kuntien palvelujen poimiminen Suomi.fi-portaaliin
alkaa helmikuun alussa 2010. Kunnille on tiedotettu
asiasta. Kunnista on myös pyydetty yhteyshenkilöä
mukaan Suomi.fi-verkostoon.”



Esimerkkejä suomi.fi -portaalin
palveluista 1/2

• Selvitys yrityksestä saatavasta tulosta (käy kaikkiin kuntiin)
– Kuvaus: Lomakkeella yrittäjät selvittävät yrityksestä saamansa tulon

päivähoitomaksun sekä kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen hoitolisän
määrittämiseksi.

– Lomaketunnus: ke6529
– Vastuuorganisaatio: Suomen Kuntaliitto
– http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asiointi_ja_lomakkeet/lomakkeet

/kun_ke6529/index.html

• Sosiaalinen tuki ja toimeentulo: Toimeentulotukilomake
(Oulu)
– Kuvaus: Hakemuslomake toimeentulotukea varten sekä linkki Oulun

kaupungin ohjeisiin
– Lomaketunnus: ouka20
– Vastuuorganisaatio: Oulun kaupunki

– http://www.ouka.fi/sote/sostuki/Toimeentulotukihakemus.pdf



Esimerkkejä suomi.fi -portaalin
palveluista 1/2

• Toimeentulotuen jatkohakemus (Helsinki)
– Kuvaus: Lomakkeella haetaan toimeentulotukea sen jälkeen, kun

päätös ensimmäisestä toimeentulotuesta on kulunut umpeen

– Lomaketunnus: 73930

– Vastuuorganisaatio: Helsingin kaupunki

– https://lomake.fi/a/ec/index.cgi/download?s=xuIT7wSjF7fFiWS&id=18
88%2F391948F618D54F78AED756081564C3CE&type=statics

• Toimeentulotukihakemus (Helsinki)
– Kuvaus: Uusi asiakas hakee toimeentulotukea Helsingin kaupungilta tällä

lomakkeella.

– Lomaketunnus: 73925

– Vastuuorganisaatio: Helsingin kaupunki

– https://lomake.fi/b/ec/index.cgi/download?s=yemhrpUYQyQXuQK&id=18
84%2FBEE1579FE84E510B879FAC4737323F54&type=statics



Suomi.fi-portaalin palvelut ja Tikesos-
määritykset

• Pyritään löytämään portaalista sosiaalihuollon
lomakkeet ja käymään keskusteluja lomakkeen
vastuutahon kanssa lomakkeen muuttamiseksi
Tikesos-määritysten mukaiseksi ja tarvittaessa
muutetaan Tikesos-määrittelyjä

• Tavoitteena mahdollisimman monta
lomaketta, jotka käyvät kaikkiin kuntiin



SÄHKÖINEN ASIOINTIALUSTA



http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asi
akirjat/20100304Talous/SADe-talpoltarkistusmuistio1.pdf

(s. 12)

• ”Sähköisen asioinnin palvelualusta tulee tarjoamaan keskitetyn ratkaisun
sähköisten asiointipalvelujen kehittämiseen koko julkiselle hallinnolle.

Palvelualustan avulla voidaan rakentaa yksittäisten
viranomaisten palveluja tai useiden viranomaisten yhteisiä
palveluja tai palvelukokonaisuuksia. Kehitettävä palvelualusta on

keskeinen julkisen hallinnon sähköistä asiointia vauhdittava yhteinen IT-
ratkaisu, joka valmistuttuaan mahdollistaa sähköisten palvelujen
kehittämisen nopeammin ja kustannustehokkaammin.

• Valtiokonttori hankkii, tuottaa ja tarjoaa palvelualustan julkiselle
hallinnolle valtiovarainministeriön ohjauksessa. Hallituksen 6.3.2009

kannanoton mukaan avoimen lähdekoodin käyttöä julkisen
hallinnon järjestelmissä tulee edistää. Alusta kehitetään
kannanoton mukaisesti avoimen lähdekoodin ratkaisuilla
huomioiden sen, että hankittavien ratkaisujen tulee olla
kustannustehokkaita ja tietoturvallisia.”



Sähköinen asiointialusta ja Tikesos-
määritykset

• Toimeentulotukihakemusta on tarjottu
pilotoitavaksi palveluksi ja esitetty, että
Tikesos-hankkeessa voitaisiin kokeilla
avoimeen lähdekoodiin pohjautuvaa
kehitysympäristöä protojen tuottamisessa



SOTE-PALVELUKOKONAISUUDET, JOTKA
OVAT VALMISTELU-VAIHEESSA

http://sty.stakes.fi/FI/hankkeet/kotimaiset/SADE.htm
Valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe) sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelukokonaisuuksien valmistelu (SADe-SoTe)

eli

http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iID=16239&tVNo=1&sTyp=Selaus
Virallisesti SADe-ohjelman Oma terveys -palvelukokonaisuus ja Hyvinvointipalvelusuunnittelu-
palvelukokonaisuus
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Palvelutyyppi1: Kansalaisen palvelut

Oma terveys-palvelukokonaisuus

Kansalainen

Palveluryhmä 4:Anonyymi
neuvonta

Hyvinvointipalveluiden
järjestäjä/ tuottaja

Omien terveyteen liittyvien
tietojen tallennus (mm.
painonseuranta, liikkumis-,
ravintopäiväkirjat, oirepäiväkirja)

Anonyymitterveys/sair
aus/palveluneuvontap
alvelu 1

Ohjaus- ja
johtamisjärjestelmä

Mittalaitteet

Palveluryhmä 1: Tervey-
den omaseuranta

Toimintakyvyn itsearviointi

Tietovaranto- ja tukipalvelut

KanTa

Tilasto- ja rekisteripalvelut

Tutkimuspalvelut

Valvontapalvelut

KanSa

Sektorikohtainen termivaranto => JHS
metatietokirjasto

Palveluhakemisto

Terveyskansio

Terveys- ja sairaustietopankki +
päätöksentukijärjestelmä

Muut tarvittavat tietovaranto- ja tukipalvelut

Omien mittaustulosten tallennus
(mm. PEF, Verensokeri, RR

Palveluryhmä 2: Avuntarpeen
itsearviointi

Riskitestit (mm. D2D,
infarktiriskilaskuri ym.)

Toimeentulotukilaskuri

Palveluryhmä 3: yleinen
Terveys- ja hoitotieto

Terveyden ylläpito, -
ongelmat, -hoito

Lääkehoidon
tietopalvelut, mm.
Lääkeopas

Virtuaalituki, -
yhteisö 1

Palveluryhmä 5:
Virtuaaliset
vertaistukipalvelut

Virtuaalituki, -
yhteisö 2

Palvelutyyppi 2:Hyvinvointipalvelujen järjestäminen

sähköinen
asiakirjahallinta

Palveluryhmä 1: Hyvinvoinnin hallintaa,
Sairauksien ennaltaehkäisyä tukevat palvelut

Hyvinvoinnin
hallintaa ja
sairauksien
ehkäisemistä
tukevat palvelut

Palveluryhmän 1-3 (ja
potilastietoja) hyödyntävä
Päätöksentuki

Palveluryhmä 2: Sairauksien itsehoitoa
tukevat palvelut

Sairauksien
itsehoitoa
tukevat palvelut

Seuraavissa vaiheissa toteutettavat palvelut

Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavat palvelut

Palvelua ei toteuteta palvelukokonaisuudessa
(muutostarpeet tulee kuitenkin ottaa huomioon)

Hajautettu? Kansallinen?

Omien kertomustietojen
tallennus (mm. reseptit,
rokotukset, dgn, lääkitys),
todistukset

Sairauksien
varhaista
toteamista tukevat
palvelut



Palveluryhmä 1: Palveluiden
etsiminen

Palvelujen rahoitus /
etuudet

Hoitoon pääsy ja
Palvelun-
tuottajien jonotiedot

Palveluntuottajan valinta

Tietovaranto- ja tukipalvelut

KanTa

Tilasto- ja rekisteripalvelut

Tutkimuspalvelut

Valvontapalvelut

KanSa

Sektorikohtainen termivaranto => JHS
metatietokirjasto

Palveluhakemisto

Terveyskansio

Terveys- ja sairaustietopankki +
päätöksentukijärjestelmä

Muut tarvittavat tietovaranto- ja tukipalvelut

Palveluryhmä 2: Palveluun
hakeutuminen

Palvelun hakeminen

Palveluryhmä 3: Palvelun suunnittelu
ja palvelukokonaisuuden hallinta

Hoito- ja palvelusuunnitelmat ja
sopimukset

Palveluverkosto/Hoitopäiväkirja/
kalenteri

Palveluryhmä 4: Palvelun
toteutus

Tutkimustulosten ja
hoitoviestien välitys

Etäkonsultaatio,
etähoitopalvelut

Palveluryhmä 4: palaute-
palvelut

Haittatapahtuman
ilmoitus

Asiakastyytyväisyys

Palvelun vaikuttavuus
(esim. 15D)

Omien kertomustietojen
katselu (reseptit, dgn, …)

Esitiedot

Suostumuksenhallinta

Hoitotahto

Ajanvaraus

Palvelutyyppi1: Kansalaisen palvelut

Kansalainen

Palvelusuunnittelu-palvelukokonaisuus

Palvelutyyppi 2:Hyvinvointipalvelujen järjestäminen

sähköinen
asiakirjahallinta

Palveluryhmä 1: Hakupalvelun ja
Palveluun Hakeutumisen järjestäminen

Palveluiden
haun
hallinta

Palveluun
hakeutumisprosessi
n hallinta

Palveluryhmä 2: Palveluprosessin hallinta

Ajanvara
usten ja
resurssie
n
hallinta

Hoito- ja
palvelusuun
nitelmien ja
sopimusten
hallinta

Palveluryhmä 3 :
Palautteen hallinta

Potilastietoj
en välitys- ja
etähoitopros
essien
hallinta

Haittatapahtumailmoi
tusten hallinta

Muun palautteen
hallinta

Ohjaus- ja
johtamisjärjestelmä

Seuraavissa vaiheissa toteutettavat palvelut

Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavat palvelut

Palvelua ei toteuteta palvelukokonaisuudessa
(muutostarpeet tulee kuitenkin ottaa huomioon)

Hajautettu? Kansallinen?

Hyvinvointipalveluiden järjestäjä/ tuottaja

Tunnisteellinen neuvonta
Ja hoitoonohjaus



Palvelukokonaisuuksien
etenemisprosessi

ARVIOINTI

• Palvelukokonai
suus-
yhteenveto

VALMISTELU ESISELVITYS
HANKKEEN
TOTEUTUS

PILOTOINTI JA
KÄYTTÖÖNOTON

VALMISTELU
PÄÄTTÄMINEN
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SADe / Palvelukokonaisuuksien vaiheistus

1. Arviointi
5. Pilotointi ja
käyttöönoton

valmistelu

4. Hankkeen
toteutus

3. Esiselvitys2. Valmistelu 6. Päättäminen

Kuvaus:
• Vastaanotetut
palvelukokonaisuus-
ehdotukset arvioidaan
suhteessa SADe
kriteereihin
• Ehdotukset
jatkovalmisteluun
siirtyvistä palvelukoko-
naisuuksista
• Valmistelun resursointi

Dokumentit:
• Palvelukokonai-
suusehdotusten
yhteenveto
• Palvelukokonai-
suusehdotus.ppt

Päätökset:
• Ehdotus 1. vaiheessa
valmisteltavista
palvelukokonai-suuksista
(JR)
•Ehdotus 2. vaiheessa
valmisteltavista
palvelukokonai-suuksista
(JR)
• Päätös valmistelun
asiantuntijapalveluiden
hankinnasta (VM)

Kuvaus:
• Palvelukokonaisuus-
ehdotuksen kuvaus ja
arviointi
• Esiselvityksen kuvaus
• Valmistelun vastuu-
tahon kiinnittäminen
• Klusteriryhmän
kokoaminen
• Valmistelun resursointi

Dokumentit:
• Hanke-ehdotuksen
kuvaus.doc
• Kustannusarvio.xls
• Hyötyarvio.xls
• Esiselvityksen kuvaus
• Hankkeen käynnistys- ja
rahoitus-päätökset
• Klusterin
asettamispäätös

Päätökset:
• Klusteriryhmän
asettamispäätös (VM)
• Päätös siirtymisestä
esiselvitysvaiheeseen (JR)
• Esiselvityksen
käynnistys- ja
rahoituspäätös (VM)

Kuvaus:
• Esiselvityksen
toteutuksen projektointi
• Esiselvityksen
tavoitteiden asettaminen
• Esiselvityksen toteutus
• Esiselvityksen
hyväksyminen

Dokumentit:
• Projektin hallinnan
kuvaus
• Projektisuunnitelma
• Projektin tehtävien
kuvaus
• Toteutuksen
käynnistys- ja rahoitus-
päätökset

Päätökset:
• Esiselvityksen
tavoitteiden
hyväksyminen (JR)
• Esiselvityksen
toteutuksen
hyväksyminen (JR)
• Päätös siirtymisestä
toteutusvaiheeseen (JR)
• Toteutuksen
käynnistys- ja
rahoituspäätös (VM)

Kuvaus:
• Toteutuksen
projektointi
• Toteutuksen
tavoitteiden asettaminen
• Palvelukokonaisuu-den
toteutus
• Toteutuksen
hyväksyminen

Dokumentit:
• Projektin hallinnan
kuvaus
• Projektisuunnitelma
• Projektin tehtävien
kuvaus
• käyttöönoton
käynnistys- ja rahoitus-
päätökset

Päätökset:
• Toteutuksen
tavoitteiden
hyväksyminen (JR)
• Palvelukokonaisuu-den
toteutuksen
hyväksyminen (JR)
• Päätös siirtymisestä
käyttöönotto-vaiheeseen
(JR)
• Käyttöönoton
käynnistys- ja
rahoituspäätös (VM)

Kuvaus:
• Käyttöönoton
projektointi
• Käyttöönoton
tavoitteiden asettaminen
• Palvelumallien
organisointi
• Pilottikäyttöönottojen
toteuttaminen
• Käyttöönoton
hyväksyminen

Dokumentit:
• Projektin hallinnan
kuvaus
• Projektisuunnitelma
• Projektin tehtävien
kuvaus
• käyttö

Päätökset:
• Käyttöönoton
tavoitteiden
hyväksyminen (JR)
• Käyttöönoton
hyväksyminen (JR)
• Päätös hankkeen
siirtymisestä
päättämisvaiheeseen (JR)

Kuvaus:
• Palvelukokonaisuus-
hankkeen onnistumisen
arviointi
•Palvelukokonaisuus-
hankkeen loppuraportin-
ja dokumentaation
valmistelu
• Palvelukokonaisuus-
hankkeen hallinnollinen
päättäminen

Dokumentit:
• Loppuraportti
• Hankkeen tuotos-
dokumentaatio

Päätökset:
• Päätös palvelu-
kokonaisuushankkeen
päättämisestä (JR)
• Palvelukokonaisuus-
hankkeen hallinnollinen
päättäminen (VM)



SoTe-palvelukokonaisuus ja Tikesos-
määritykset 1/6

• On vaikutettu siihen, että Tikesos-määritykset
ovat olleet mukana SoTe-palvelukokonaisuus
suunnittelussa

– ”Sosiaalihuollon tietokomponenttien määrittelyt
(http://www.sosiaaliportti.fi/fi-
FI/tikesos/aineistot/maaritykset/teknisetmaaritykset/.
Perustuvat JHS170-suosituksiin (http://www.jhs-
suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/170 ),
joita voidaan hyödyntää soveltuvin osin, kun mietitään
omaseurantatietoihin liittyvää tietomallia.”



SoTe-palvelukokonaisuus ja Tikesos-
määritykset 2/6

• ” toimeentulotukilaskureita on olemassa joidenkin kuntien kotisivuilla,
muttei kaikilla [muut kuin Jyväskylän laskuri ovat ulkoasullisesti erilaisia,
mutta toimintalogiikaltaan samanlaisia, kts.
http://www.sosiaalikollega.fi/asiakkaat/copy2_of_toimeentulotukilaskuri
ja http://www3.jkl.fi/sote/toimeentulotukilaskuri/]. Kansallisella tasolla
olisi hyvä olla yksi toimeentulotukilaskuri. Toimeentulotukilaskuria ja
siihen liittyviä ohjeistuksia jota ylläpidettäisiin keskitetysti.”

• ”Sosiaalihuollon osalta palvelut perustuvat kansallisen sosiaalipalvelujen
luokitukseen, joka valmistuu Tikesos-hankkeen työnä huhtikuussa 2010.
Sosiaalipalvelujen luokitus sisältää sosiaalihuollon tehtäväluokituksen ja
palveluluokituksen, jotka voivat toimia palveluhakemiston
perusrakenteina. Lisäksi sosiaalihuollon palvelunantajat ja -yksiköt
täydennetään THLn ylläpitämään sosiaali- ja terveydenhuollon
organisaatiorekisteriin. Organisaatiorekisteri integroidaan osaksi
palveluhakemistoa.”



SoTe-palvelukokonaisuus ja Tikesos-
määritykset 3/6

• ” Jos esim. kansalainen hakee vammaisetuutta tai kotihoitoa, palvelun
pitää kyetä tunnistamaan, mitä tietoja asiakkaan on täydennettävä omina
lisätietoinaan, jotta palveluprosessi etenisi (ks. Tikesos-hankkeen
määrittelyt). Esimerkki sosiaalihuollosta: Kansalainen hakee
toimeentulotukea. Asiakkaan esitiedot, tiedot esitiedoista sekä asiakkaan
täydennykset voidaan liittää hakemuksiin. Asiakkaan toimeentuloon
liittyviä tietoja ovat mm. Tiedot KELAn etuuksista, työeläketiedot,
verotustiedot ja muut julkisten organisaatioiden myöntämät etuudet.
Asiakkaat voivat lisäksi saada palvelunjärjestäjältä tietoa aikaisemmista
toimeentulotukilaskelmista lomakkeelle (laskelma). Kansalainen saa
hakiessaan tiedon jonotusajasta. Palvelunjärjestäjä/-tuottaja ottaa
hakemuksen käsittelyyn. Palveluissa hyödynnetään Tikesos-hankkeessa
määriteltyä toimeentulotukihakemusta ja -laskelmaa.”

• ”Tikesos-hankkeessa on tehty Selvitys asiakasasiakirjojen käytön
periaatteista sosiaalihuollossa – asiakkaan suostumus
(http://www.sosiaaliportti.fi/File/11b9c2de-9722-4070-8511
5f2f85e9a325/Suostumuksen+selvitys.pdf)”



SoTe-palvelukokonaisuus ja Tikesos-
määritykset 4/6

• ” Tikesos-hanke: Panoksena sosiaalihuollon tietokomponentit ja asiakasasiakirjojen
sisällölliset rakennemäärittelyt sekä prosessikuvaukset. Toimeentulotuki-
palvelutehtävään liittyen Tikesos-hankkeessa on määritelty
toimeentulotukihakemus ja -laskelma. Toimeentulotuen sähköistä hakemista on
harjoiteltu mm. Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Lomakkeet ja niissä kysytyt
tietosisällöt eivät ole tällä hetkellä kunnissa yhtenäisiä. Tikesos-hankkeessa on
valmisteltu erityisesti toimeentulotukeen liittyen sähköisen asioinnin kehittämistä
sosiaalihuollon palvelujen ja etuuksien haku- ja käsittelyprosessissa, johon
alustavasti ovat sitoutuneet seuraavat tahot:

o Kainuun maakunta-kuntayhtymä, sosiaali- ja terveydenhuolto

o Etelä-Savon Tietohallinto Oy (ESTH)

o Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy (PTTK)

o Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE)

o Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Socom)

o Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske)

o Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO)

o Itä-Suomen yliopisto (ISY), tietojenkäsittelytieteen laitos ja Sosiaali- ja terveydenhuollon
tietotekniikan ja tietohallinnon tutkimusyksikkö Shiftec (Social and health information technology
research unit)

o Oy Abilita Ab:n asiakkaista Vaasan ja Seinäjoen kaupungit”



SoTe-palvelukokonaisuus ja Tikesos-
määritykset 5/6

• ” Tikesos-hankkeessa on valmisteltu erityisesti toimeentulotukeen liittyen
sähköisen asioinnin kehittämistä sosiaalihuollon palvelujen ja etuuksien haku- ja
käsittelyprosessissa. POSKEn kehittämä verkkoneuvonta on ensisijaisesti
tarkoitettu toimeentulotukiasiakkaille. Tällä hetkellä ko. neuvontapalvelua
käyttävät Kemi, Kemijärvi, Tornio ja Rovaniemi. POSKEn Maarit Pirttijärvi on tuonut
esille neuvontapalvelun pilotointimahdollisuuden muissakin Suomen kunnissa ja
kaupungeissa. Verkkoneuvontapalvelun on toteuttanut Mawell Oy, joka liittynee
myös Oulun omahoitoon. Panoksena sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset
sisältömäärittelyt. Sosiaalihuollon palvelunjärjestä/-tuottajat voivat tallentaa
suunnitelmat esimerkiksi asiointitiliin liittyviin välivarastoihin. Asiointitiliin liittyen
Vantaan kaupunki pilotoi päivähoitopäätösten tiedoksiantoa kansalaiselle −
ko.pilotti sopii myös hoito- ja palvelusuunnitelmien tiedoksiantoon kansalaisille.
Isyyden tunnustamiseen ja lapsen huollosta sopimiseen liittyen on Tikesos-
hankkeessa valmisteltu eri tahojen, kuten Itä-Suomen aluehallintoviraston
maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön, seuraavan tavoitetilan mukaista
toimintamallia, joka koskettaa huoltosopimuksen lisäksi myös muita
palveluryhmän 4 palveluja ja hyödyntäisi maksimaalisesti asiointitiliä.”



SoTe-palvelukokonaisuus ja Tikesos-
määritykset 6/6

• ” Erityisesti ikäihmisten sosiaalipalveluihin
(http://www.sosiaaliportti.fi/File/c6bd3cdb-db09-4c5d-9f66-
289a34defd13/Asiakastiedot+ik%c3%a4ihmisten+sosiaalipalveluissa.pdf)
liittyen ovat mm. Oy Abilita Ab ja SofTieto Oy
(http://www.softieto.fi/fi/etusivu) suunnitelleet asiointitiliä hyödyntävää
omaisten ja hoitohenkilöstön välistä keskusteluyhteyttä ja raportointia:
palvelujen sähköinen tilaaminen kotihoitoa tuottavilta palveluntuottajilta
(koskee ylipäätään palveluja saavia asiakkaita, ei pelkästään ikääntyviä
ihmisiä eli voidaan käyttää lastenhoitoavun, tulkkien, kotihoidon,
kotisairaanhoidon, yms., tilaamiseen)”

• ”Sosiaalihuollon osalta esimerkiksi yhteys toimeentulotuen asiakirjoihin
hakemuksiin, laskelmiin ja päätöksiin saadaan asiointitiliin liittyvien
välivarastojen kautta ja myöhemmin mahdollisessa sosiaalihuollon KanSa-
arkistossa.”



Mitä ovat kansalaisille tarjottavat keskeiset
sähköiset palvelut vuonna 2013?

• Kansalaiset saavat vuonna 2014 kaikki sosiaalihuollon
tuottamat asiakasasiakirjat asiointitilin välityksellä
Tikesos-määritysten mukaisina

• Kansalainen voi hakea kaikkia [lista potentiaalisista?]
sosiaalihuollon palveluja asiointitilin välityksellä,
hakupalvelut perustuvat Tikesos-asiakastietomalliin

• Potentiaalisten palvelujen kartoittaminen
– Pohjautuu palveluluokitukseen, jonka perusteella tehdään

alustava ehdotus sähköisiksi asiointipalveluiksi ja laajalla
kyselyllä vahvistetaan palvelujen valintapäätös



SOTE-TIETOJOHTAMISEN HANKE JA
SÄHKÖISEN ASIOINNIN ARKKITEHTUURI

KuntaIT:n verkostoportaali



No. 32 Pentti K. Kurki

SoTe-Tietojohtamishanke - tulokset

Laskentalogiikka ja laskentasäännöt

Toimenpide-
ehdotukset I

Toimenpide-
ehdotukset III

Pilotointisuunnitelmat
Oulu,Tampere ja Turku

Tiedon jakeluprosessien
tavoitetila

Tiedon jalostusprosessien
tavoitetila

Tiedon keruuprosessien
tavoitetila

Tiedon tuottamisprosessien
tavoitetila

Indikaattorit

Toiminta-
ympäristökuvaus

Indikaattoreiden
määritysmenetelmä

Termiluettelo /
Sanasto

OP1 OP3

Pilotoinnin pääprojektin
suunnitelma

Toimenpide-
ehdotukset II

Fyysinen tietomalli
EDW Data Vault

Looginen tietomalli
RIM-tietomalli

OID-kooditus ja
hallinnointimalli
Tiedon yksilöinti
(MD-näkymä)

Turku-Pilotti

Oulu-pilotti

Tampere-pilotti

Pilotin
pääprojekti

THL-asiantuntijaprojekti

1-12 / 2010

OP2

SEMINAARI
19.2.2010



OSOR.eu - Open Source Observatory
and Repository

Ixonosin tuottama OmaOulu-kuntalaisportaali on
saanut runsaasti huomiota julkishallinnon
sähköisten ratkaisujen edelläkävijänä . . . Portaali
on toteutettu avointa palveluarkkitehtuuria
tukevalle Liferay-alustalle, joka on JSR-168-
standardin mukainen ja tukee tärkeimpiä SOA-
tekniikoita.
Sähköisen asioinnin arkkitehtuuridokumentaatio ja esimerkkimallit
Valtiovarainministeriön KuntaIT-sivuilla 12.5.2009 alkaen:
http://wiki.kuntait.fi/tiki-index.php
Jaettu koodi Euroopan Unionin ohjelmistopankissa 12.5.2009 alkaen:
www.osor.eu
OmaOulu-portaalin ulkoasu:
https://www.omaoulu.fi/web/avoin_asiointialusta



http://www.osor.eu/news/fi-city-of-oulu-publishes-e-
government-platform-as-open-source/?searchterm=Oulu



KuntaIT:n hankkeet ja Tikesos-
määritykset

• Pyritään saamaan Tikesos-määritykset
KuntaIT:n hankkeisiin kuten Kohti
kumppanuutta –hankkeeseen

• Erityisesti SoTe-tietojohtamisen hankkeen
tuotoksia tulee peilata Tikesos-määrittelyihin

Jalostettu tieto
≈ Tikesos-
tietomalli

Vaadittu tieto ≈
sidosryhmien

tarpeet

Asiakasasiakirjojojen tietojen perusteella muodostettu tietomalli tulee peilata eri sidosryhmien tietotarpeisiin ja
varmistaa, että tavoitetilan mukaiset tietotarpeet on mukana sosiaalihuollon asiakastietomallissa



TIETOHALLINTOLAKI JA MUUT
VM:N LINJAUKSET

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/2
0100304Talous/SADe-talpoltarkistusmuistio1.pdf



Kansalaisen hyvinvointipalvelusuunnittelu
-palvelukokonaisuus (s. 7 ja 8)

• ”Asiakas voi hakea sosiaali- ja terveyspalveluja (kuten toimeentulotuki)
sähköisesti niin, että tarvittavat esitiedot sekä muista tietovarannoista
tarvittavat tiedot (mm. KELAn etuudet, työeläketiedot, verotustiedot ja
muut julkisten organisaatioiden myöntämät etuudet) täydentyvät
hakemukseen, ja tieto päätöksistä tulee terveyskansioon.”

• ”Esimerkiksi toimeentulotuen asiakaskäyntien korvaaminen osin
sähköisellä neuvonnalla ja toimeentulotilanteen itsearvioinnilla on
laskettu tuottavan pelkästään hakemusten käsittelyprosessin
kustannuksissa 20–60 % säästön (vuosittain myönnetään noin 500 Meur
toimeentulotukea ja käsittelyprosessin kustannukset ovat noin 50 Meur).”

• ”Pohjana palvelukokonaisuudelle ovat kansalliset sähköiset
asiakastietojärjestelmät (KanTa-palvelut ja myöhemmin sosiaalihuollon
KanSa-palvelut). Näiden avulla palvelun antaja saa asiakkaan luvalla
tarpeellisen asiakkaan hoitoa ja palveluja koskevan tiedon ja eri
palvelutuottajien hoito- ja palvelusuunnitelmat pystytään yhdistämään
toimivaksi kokonaisuudeksi.”



Avoimen lähdekoodin käyttö (s. 14)

• ”Avoimen lähdekoodin tuotteita käytetään
yleisesti julkisessa hallinnossa ja sillä on
keskeinen rooli esimerkiksi verkkopalveluissa,
mutta sen prosentuaalinen osuus kaikista
ohjelmistoista on melko pieni. SADe-ohjelman
palvelukokonaisuuksissa on tavoitteena alentaa
käyttöönottokustannuksia hyödyntämällä avointa
koodia. Sähköisen asioinnin alusta- ja
webjulkaisujärjestelmähankkeissa on tarkoitus
rakentaa ympäristöt avoimesta koodista.”



Konserniohjauksen ja yhteentoimivuuden
kehittäminen (s. 14-17)

• ”IT-toiminnan konserniohjaus kohdistuisi
alustavan määrittelyn mukaan valtioneuvoston
ohjauksessa oleviin ministeriöihin, valtion
virastoihin ja laitoksiin mukaan lukien
liikelaitokset ja rahastot, tuomioistuimiin ja
muihin lainkäyttöelimiin, sekä konsernipalveluja
tuottaviin valtionyhtiöihin. Valtionhallinnon
konserniohjauksen keinoiksi on menetelmällisen
kehittämisen ryhmässä vahvistettu: lainsäädäntö
ja muu normatiivinen ohjaus, informaatio-ohjaus,
taloudellinen ohjaus ja rakenteet.”





Tietohallintolaki
• ”Tarkoituksena on, että IT-konserniohjauksen lainsäädäntötyöryhmän valmistelun perusteella

voitaisiin syysistuntokaudella 2010 antaa eduskunnalle hallituksen esitys
lainsäädännöksi (työnimi Tietohallintolaki), jonka nojalla julkisen hallinnon tietohallinnon ja
tietojärjestelmien yhteentoimivuus ja yhteensopivuus voitaisiin toteuttaa lakiin perustuvana
viranomaisohjauksena. Lain tarkoituksena on parantaa julkisia palveluja ja tehostaa julkisen
hallinnon toimintaa sekä kehittää sähköistä asiointia ja hallintoa. Laki koskisi valtionhallinnon
isäksi koko julkista hallintoa kuten kuntia ja kuntayhtymiä, Kansaneläkelaitosta ja muita
julkisoikeudellisia laitoksia sekä julkista tehtävää hoitavia organisaatioita (välillinen julkinen
hallinto) valmisteltavana olevassa laissa erikseen määriteltävällä tavalla. Tarpeen mukaan laki
voisi koskea myös yksityisiä toimijoita kuten yksityisiä lääkäriasemia, jotka liittyvät julkisiin

palvelujärjestelmiin. Valmisteltavalla lainsäädännöllä vahvistettaisiin
valtiovarainministeriön ohjaustoimivaltaa valtion IT-toiminnan
konserniohjauksessa ja kuntien ohjauksessa.

• Julkisen hallinnon tietohallintolaissa määriteltäisiin, millä perusteilla, missä asioissa ja millä
päätöksentekojärjestelmällä julkisen hallinnon viranomaiset voitaisiin määrätä toteuttamaan
yhteentoimivuuden keskeisiä elementtejä yhdenmukaisesti. Alustavasti on suunniteltu, että
yhteentoimivuus varmistettaisiin koko julkisen hallinnon osalta laissa määritellyissä asioissa
asetuksen nojalla JHS-suositusmenettelyä käyttäen viittaamalla kansainvälisesti tai
kansallisesti vahvistettuihin yleisiin standardeihin. Lakiin perustuvaa
standardointijärjestelmää täydentäisi valtion virastoja koskeva laaja yhteistyövelvollisuus niin
valtionhallintoa kuin koko julkista hallintoa koskevissa tietohallintohankkeissa.
Valtionhallinnon osalta laki sisältäisi myös määräyksiä yhteisten palveluiden käytöstä.”



Julk-IT-ratkaisuiden operatiivisesta tuotannosta ja
hallinnoinnista vastaavan organisaation

perustaminen (s. 17-18)
• ” valtio ja kunnat perustaisivat yhden yhteisen IT-palvelukeskusorganisaation

yhteistyössä SITRA:n ja Suomen Kuntaliiton kanssa.

• ” on määritelty valtion ja kuntien yhteisten sähköisten palvelujen toteuttamisen
organisaatioympäristöstä kolme hierarkkista roolia,
1. IT-palvelutuotannon normatiivinen ohjaus

2. IT-konseptointi ja palveluintegraattoritoiminnot

3. julkisten palvelujen tuottamisesta vastaava taso - kunnat ja valtion virastot ja niiden käyttämät
IT-palvelutuottajat”

• ”edelläolevan 2. hierarkkiatason tehtäviä toteuttavaa koko julkista hallintoa
palvelevaa organisaatiota ei tällä hetkellä ole olemassa. Valtiokonttorilla on
kuitenkin toimivalta ylläpitää ja tarjota sähköisen asioinnin tukipalveluja koko
julkista hallintoa varten.”

• ”Yhteisen tuotanto-organisaation juridisena ja rahoituksellisena
perusratkaisuna selvitetään kolmea vaihtoehtoista mallia:

1. Kuntien ja valtion sekä Sitran yhdessä omistama osakeyhtiö,

2. erityislailla perustettava kuntien ja valtion yhdessä ohjaama julkisoikeudellinen toimija tai

3. valtion virasto.”



JULKISHALLINNON XML-
STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/04_hallin
non_kehittaminen/86189/86188_fi.pdf



Teknologioiden valintaperusta



PROTOT



VALIDOINTIPROTO - MIKSI?

• Jotta voidaan testata, onko sisällölliset
asiakirjarakenne -määritykset oikein

– Panokset: ATJ:n tuottamat XML-tiedostot

– Tuotokset: validointitulokset

• Erityisesti päätösasiakirjoihin liittyen, jotta
kansalaiset saisivat esimerkiksi asiointitilin
välityksellä Tikesos-määritysten mukaisia
päätösasiakirjoja



TOIMEENTULOTUKIPROTOT – MIKSI?

• Tavoitetilan innovatiiviset palveluprotot kuten
esitäytetty toimeentulotukihakemus tai osittain
automatisoitu toimeentulo-tukilaskelma

• Voidaan havainnollistaa, kuinka toimintaa
voidaan tehostaa ja mitä hyötyjä voidaan
saavuttaa, kun hyödynnetään kansallisia
tietovarantoja kuten Kelan SOKY-järjestelmää

• Kansalaisille ja ammatillisille henkilöille suunnatut
palveluprotot edesauttavat myös muihin
palvelutehtäviin kuin toimeentulotukeen liittyen
ideoimaan innovatiivisia palvelusovelluksia



Ei riitä, että paperiprosessi
sähköistetään, on muutettava
toimintatapoja

• Esimerkiksi toimeentulotuessa
meno- ja tulolajit ovat kuntakohtaisia
– Esimerkkeinä Mikkelin ja Kainuun

toimeentulotukihakemukset – vaikka on
sama järjestelmätoimittaja, niin
kuntakohtaiset
kooditukset/parametrisoinnit ovat
erilaiset

• veroehdotus on hyvä esimerkki
toimintatapojen muutoksesta



Mikkeli – tulo- ja menolajit



Kainuu – tulo- ja menolajit



Toimeentulotukea on tarjottu kahteen SADe-
palvelukokonaisuuteen – Sähköinen asiointi ja

Hyvinvointipalvelusuunnittelu
• Riku Jylhänkangas VM:stä kysyi 6.5. mahdollista tilaajaa toimeentulotukihakemukselle

STM:stä ja hänelle on vastattu seuraavaa:

Johtaja Eija Koivuranta STM:n Asiakkaat ja henkilöstö -ryhmästä (AHE), joka mm. vastaa
sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä ja tietoteknologiaa koskevista asioista on
todennäköisin henkilö, jolta kysymme kiinnostusta "toimimaan toimeentulotukihakemuksen
tilaajana ja rahoittajana".

Jotta kenellekkään ei jää epäselväksi "monellako hevosella tikesoslaiset ratsastavat", niin
taustatiedoksi seuraavaa:

- Johtaja Koivuranta on SADe-ohjelman Oma terveys -palvelukokonaisuuden ja
Hyvinvointipalvelusuunnittelu-palvelukokonaisuuden klusteriryhmän puheenjohtaja. Ko
palvelukokonaisuuksien Arviointi-vaiheessa allekirjoittanut on ollut yhteydessä THL:n Hannele
Hyppöseen ja VM:n Maire Ahopeltoon - Tikesos-hanke ja siinä tuotettujen määrittelyjen pilotointi
mm. toimeentulotukihakemuksen osalta on ollut esillä Arviointi-vaiheen asiakirjoissa.

- Mahdollisuus Sähköisen asiointialustan -pilotointipalveluksi tuli esille sen jälkeen, kun Oma terveys -
palvelukokonaisuuden ja Hyvinvointipalvelusuunnittelu-palvelukokonaisuuden -arviointiasiakirja oli
kirjoitettu.

Kun toimeentulotuenhakeminen jätetään pois Valmistelu-vaiheessa SADe-ohjelman
Hyvinvointipalvelusuunnittelu-palvelukokonaisuudesta, niin sinne ja Oma terveys -
palvelukokonaisuuteen jää edelleen palveluehdokkaita muihin sosiaalihuollon
palvelutehtäviin liittyen kuten ikä-ihmisten sähköiset palvelut.



Avoimen lähdekoodin ratkaisuihin perustuva
kehitysympäristö – MITEN (alustava)?

• Lomakkeiden muodostaminen
– Lomakkeiden esitäyttäminen relaatiotietokannasta

– Tietojen prosessointi (xsl, java)

– Asiakirjojen validointi (skeemat/schematron)

– Tallennus xml-tietokantaan

– Reaaliaikainen muunnos xml tietokannasta (XSLT->XSL-FO->PDF)

• Kehitysteknologioiden valinta perustuu Julkishallinnon XML-strategian
toteuttaminen -dokumentissa esitettyyn teknologiapinoon

• Lomakkeiden muodostamisessa tarvittavien toimintojen toteuttamiseen
tarvittaisiin ainakin seuraavien ohjelmistojen integrointia:

– Lomakkeet, prosessointi ja validointi | Orbeon (ejb,java processor?)
• Orbeonin lomakkeet pyörimään JSR-portletteina Liferayhin, ja roolipohjainen käyttöoikeuksien hallinta

tehtäisiin sitä kautta. Loogisesti Liferayn alla on MySQL relaatiotietokantana. Siten esitäytöt yms. saadaan sitä
kautta näppärästi. Orbeonin tukee myös suoraan muunnosta PDF:ksi

– Relaatiotietokanta | MySql

– xml-tietokanta | eXist

– XSLT 2.0 -> XSL-FO | eXist & saxon

– XSL-FO -> PDF | fop



Määritelmiä

• Liferay = Avoimen lähdekoodin Java EE tietokomponenttipohjainen
cms/webportaali.

• JSR-portlet = Java EE tietokomponentti joita voidaan käyttää suoraan esim.
liferayssä.

• Orbeon = Avoimen lähdekoodin lomakkeiden muodostus ja hallintatyökalu

• eXist = Avoimen lähdekoodin xml-tietokanta

• SAXON = Avoimen lähdekoodin XSLT-prosessori (Muunnos xml muodosta
xsl-fo muotoon)

• FOP = Avoimen lähdekoodin XSL-FO prosessori. (Muunnos xsl-fo muodosta
pdf muotoon)



Avoimen lähdekoodin ratkaisuihin
perustuva kehitysympäristö - MIKSI?

• Valtiovarainministeriö suosittaa avoimen
lähdekoodin käyttöä (VALTASA-hanke,
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20100105Valtio/name.jsp)

• mm. Oulu on toiminut niin (KuntaIT:n
rahoittamassa hankkeessa)

• Tikesos-kehittämisessä on avoimuus-periaate
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