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Sisältö
• Johdanto

•Sosiaali- ja terveydenhuollon erot ja yhtäläisyydet 
tietojärjestelmäratkaisuissa

•Kansainvälinen vertailu ja kehityssuunnat

•Tietojärjestelmäpalvelujen toteutusvaihtoehdot

– valtakunnallinen, alueellinen, paikallinen

– sosiaalihuoltospesifi, sosiaali ja terveys yhteinen, yli 
toimialarajojen

•Erityiskysymyksiä

– suostumus

– arkistointi ja viestinvälitys

– tietomallit ja -sisällöt

•Yhteenveto
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Puhujan ja sisällön taustaa

• Juha Mykkänen, FT

– Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, HIS-tutkimusyksikkö

• tutkimusverkostossa projekteja palvelupohjaisen arkkitehtuurin ja 
integrointiratkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen erityisesti 
hyvinvointipalveluissa

– Sosiaalialan tietoteknologiahanke - Tikesos 2006-2011

– kokonaisarkkitehtuuri, teollisuus ja terveydenhuolto - SOLEA 2008-2011

– palveluarkkitehtuuri, SOA - SerAPI 2004-2007

– asiakaslähtöiset hyvinvointipalvelut, Pärjäin - OmaHyvinvointi 2008-2010

– sovellusintegraatio terveydenhuollossa - PlugIT 2001-2004, 

– terveyspalvelujen ajanvarauksen arkkitehtuurin suuntaviivat - eKat / 2008

– standardit ja yhteentoimivuus - Healthcare services specification project (HSSP) / HL7 
International & Object Management Group, 2005-, Integrating the Healthcare Enterprise -
IHE.fi 2008-, HL7 Finland hallitus ja työryhmät

– avoimia rajapinta- ja arkkitehtuurimäärittelyjä ajanvarauksiin, sähköiseen reseptiin, sähköisen 
arkiston viestinvälitykseen, potilasryhmittelyihin, työpöytäintegraatioon, kliiniseen 
päätöksentukeen, koodistorajapintoihin jne.
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Joitakin sosiaalihuollon valtakunnallisen 

tiedonhallinnan kehittämisen lähtökohtia ja valintoja

•Sosiaalihuollon toiminnan ja tiedonhallinnan kehittämisen tarpeiden 
ensisijaisuus

– toimivia välineitä, tietojen saatavuuden ja yhtenäisyyden parantaminen

•Terveydenhuollon ratkaisujen hyödyntäminen

– …soveltuvissa kohdissa…

•Valtakunnallinen arkisto (KanSa)

•Asiakirjallisten tietojen rakenteinen ja näyttömuoto

•Selvityksistä eteneminen

– määrittelyihin

– säädöksiin ja ohjeistuksiin

– toimeenpanoon ja toteutuksiin

•Kokonaisarkkitehtuurin näkökulmat osana hallintamallia



Eroja ja yhtäläisyyksiä

Terveydenhuolto

 tieto jatkuvaa ja kasautuvaa

 tieto potilaskohtaista

 yhteenvetoina säilytettävää

 tieto hoitoprosessin aikana 

seulottavaa

 tieto hoitoprosessin aikana 

seulottavaa

Sosiaalihuolto

 tieto asiakasta tai asiakasryhmää 
koskevaa

 tieto toimintokohtaista (lastensuojelu, 
päivähoito…)

 vain palvelun keston ajan kasautuvaa

 vähän yhteenvetotietoa sisältävää

 tietoryhmittäin (hakemukset, 
suunnitelmat..) seulottavaa

 tieto päätöksentekotason mukaan 
arkistoitavaa
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[osin Sirpa Kuusisto-Niemi]

Sosiaali- ja terveydenhuolto

 kunnallinen järjestämisvastuu

 yhteisiä palveluita

 arkistointivelvoitteet pääosin

 tietojen saatavuus- ja säilyttämistarpeet

 yhteinen tietojen hallinnan ohjaus ja 
lainsäädäntöpohja

 järjestämismallit integroitumassa?

 runsaasti samoja kehittämistarpeita ja 
samanlaisia tietojärjestelmävaatimuksia



Sosiaalihuollon sähköisen arkiston 

toteutusvaihtoehdot / 2008
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Vaatimukset ja toiminnot
Tietojen

hallinta
Laatuomi-naisuudet

Arkki-
tehtuuri

Kustannus-tehokkuus
Riskittö-myys

Yhteensä

Painotukset

2
1

1
1

1,2
1,2

Vaihtoehdot 

Maksimipisteet 20
7

7
6

12 7,2 59,2

1. KANTA sovitettuna 
sosiaalihuollon tarpeisiin

12
4,5

5 5,5
8,4 6,6 42

2. KANTA-palvelujen ja 
määrittelyjen soveltaminen, 

mutta (ainakin loogisesti) erillinen 

arkisto sosiaalihuoltoon

15
4,5

5,5 5,5
7,2 4,8 42,5

3. Kuntien yhteinen kansallinen 

arkisto yli palvelusektorien 

(esimerkkinä SARKK)

10
4

4
5 10,2 4,2 37,4

4. Sosiaalihuollon omista 
lähtökohdista määritelty 

keskitetty ratkaisu

18
3

4,5 3,5
4,8 1,2 35

5. Alueelliselle tai paikalliselle 

tasolle hajautetut tietovarastot 

ja keskitetty rekisteri

13
3

4 3,5
4,8

3 31,3

6. Nykytilan pohjalta paikallisen 

arkistoinnin kehittäminen, 

sähköistäminen ja 
yhtenäistäminen

7
2,5

2 0,5
6 2,4 20,4

7. Kansallinen asiakastietojärjestelmä

19
3

5,5
4

5,4 0,6 37,5
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tiedonsaanti- ja välitys 
kehittyvät ja 
nopeutuvat

liikkuvien asiakkaiden 
asiakkuustiedot

tiedon eheys, säilyvyys 
ja paraneva tietosuoja

sisäisten ja ulkoisten 
sidosryhmien välisten 

prosessien 
parantaminen ja 

tehostaminen

Mitkä ovat näkemyksenne mukaan tärkeimmät hyödyt, joita asiakirjojen 
keskitetty arkistointi ja saanti mahdollistavat?

(n = 30) 
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Asiakkaan palvelut ja 
niihin liittyvät 

päätökset

Asiakas- ja 
palvelusuunnitelmat

Huollon toteutuksen 
päivittäiset merkinnät

Asiakasprosessien 
eteneminen

Muut

Mitkä ovat näkemyksenne mukaan olennaisimpia tiedonsaantitarpeita 
sosiaalihuollon eri tehtävissä toimivien työntekijöiden välillä?

(n = 16)
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Pääsy saman 
palvelukokonaisuuden 
tietoihin toteuttajien 

kesken

Tieto aikaisemmasta 
asiakkuudesta

Tieto palvelutehtävää 
hoitavasta henkilöstä 

toisessa kunnassa

Palveluntuottajien ja 
palvelun järjestäjän 

väliset 
tiedonsaantitarpeet

Sidosryhmien 
tiedonsaantitarpeet

Muut

Mitkä ovat näkemyksenne mukaan olennaisimpia eri palvelunantajien välisiä 
tiedonsaantitarpeita saman palvelutehtävän sisällä (esimerkiksi eri kuntien samat 

palvelut)?
(n = 23) 



Arkiston yhteyskaavio

Kansallinen sosiaalihuollon 

arkistointijärjestelmä

KanSA

Kansalaiset

Rekisterinpitäjäkohtaiset 

arkistonhoitajat

Sosiaalihuollon ammattilaiset:

vanhuspalvelu

omaishoidon tuki

lasten päivähoito

lastensuojelu

toimeentulotuki

elatusturva

päihdehuolto

vammaispalvelu

kehitysvammaistenerityishuolto

työllisyyden hoito

kotouttaminen

sosiaalinen luototus

adoptioneuvonta

isyyden selvittäminen

lapsen huolto ja tapaamisoikeus

Sosiaalihuollon 

asiakastietojärjestelmä / 

ammattilaisportaali / 

arkistoon liittyvä 

asianhallintajärjestelmä

Sosiaalihuollon 

asiointipalvelut / 

kansalaisportaalit

Tilastokeskus

THL

Väestörekisterikeskus

Maistraatti

Verohallinto

Lääninhallitus

Kela

Vakuutus- ja 

eläkelaitokset

Työvoimahallinto

Opetustoimi

Arkistolaitos

KanTA

Poliisi

Pankit

Maahanmuuttovirasto

Oikeuslaitos

Muiden viranomaisten 

käyttöyhteys / esim. 

viranomaisportaali tai 

viranomaisen 

asiakastietojärjestelmä

Arkistopalvelu

Hakemisto- ja 

rekisteröintipalvelu

Loki- ja valvontapalvelu

Suostumusten ja 

asiayhteyden tarkistusAsiointitili

Terveydenhuollon

palvelujen antajat



KanTa-ratkaisujen hyödyntämismahdollisuudet KanSa:ssa
• Suoraan tai pienin muutoksin 

hyödynnettävissä

– Säilytys arkistossa

– Perustoiminnot (arkistointi, haut, 
arkistonhallinta)

– Arkkitehtuurin perusvastuut

– Lokipalvelut

– Viestinvälityksen standardit

– Allekirjoituksen eräät käytännöt

– Arkistonhoitajan toiminnot

– Korvaaminen, poistaminen, 
metatietojen muuttaminen

– (Kansalaisen katseluyhteys)?

– Pdf-arkistointi?

• Tarkennus-, muutos- ja 
laajennustarpeita

– Kuvailutiedot

– Käyttöoikeus- ja 
suostumuslinkitykset asiakirjoihin

– Asiayhteyden tarkennukset 
(luokittelut, tekninen malli)

– Näyttömuotoiset asiakirjat (KanTa
tulossa?)

– Metatietojen tekninen poiminta

– Erilaiset tekniset eheystarkistukset

– Suostumusmalli (etenkin uusi!)

 Ei valmiita malleja KanTa:ssa (nykyisellään)

 Muiden sidosryhmien tiedonsaanti

 Tutkimus ja tilastointi

 Hävitettävien asiakirjojen säilytettävät tiedot

 Katseluyhteyden lisäksi kehitettävät kansalaispalvelut



Tietojärjestelmäratkaisujen kehittämisen 

sosiaalipalveluihin eri maissa: kaksi suuntaa 

(havaintoja standardointikentältä)

• Terveyspalvelut  Sosiaalipalvelut

– Englanti / NHS: Logical Record Architecture for Health and Social care (LRA): sama 
tietojen mallinnustapa ja standardivastaavuudet

– Ruotsi / kansalliset standardivalinnat: CEN/ISO 13606 sekä terveyden- että 
sosiaalihuoltoon

– sosiaalihuollon tarpeita tuotu mm. Hollannista viime aikoina HL7 standardijärjestön 
Patient Administration komiteaan

– myös puutteita havaittu, mm. Snomed CT ei kata sosiaalihuoltoa

• Julkinen hallinto  Sosiaalipalvelut

– e-GIF (e-Government interoperability framework): esillä Englannin NHS:n selvityksissä 
vaadittavana standardina erityisesti yli sektorien tapahtuvassa tiedonvälityksessä

– Norjassa Healthnetin tavoitteena ollut käyttää ebXML Messaging (OASIS) standardeja 
sosiaalipalvelujen tiedonsiirrossa

– Saksan OSCI- ja XMeld-määrittelyt rekisteröintiin, rakentamiseen ja sosiaalipalveluihin

• Lisäksi sosiaalialan omaa sisältökehittämistä runsaasti eri maissa ja palveluissa
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Yhteentoimivuustasot – European 
Interoperability Framework

•yleiset ja toimialariippumattomat standardit tukevat kaikkia tasoja, 
mutta sisältöjen sopiminen tyypillisesti toimialaspesifiä
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• Avoimet rajapinnat, liitettävyyspalvelut, tietointegraatio, 
väliohjelmistot, tietojen esitys- ja siirtomuodot, saatavuus- ja 
turvallisuuspalvelut

Technical – tekninen 
liitettävyys

• Siirretyn tiedon tarkka merkitys, jotta se voidaan ymmärtää 
myös sovelluksissa jotka eivät ole tiedon lähteitä, tietojen 
yhdistely

Semantic – tietojen 
ymmärrettävyys

• Toiminnan tavoitteet, toimintaprosessien yhteensopivuus, 
hallintojen luomat edellytykset, palvelujen saatavuus ja 
tunnistettavuus käyttäjille

Organizational –
organisaatioiden 

yhteistoiminta



Yhteiset palvelut ja arkkitehtuuri

ARKKITEHTUURINÄKÖKULMA

TOIMINTA TIETO JÄRJESTELMÄ TEKNOLOGIA

Toimintaprosessit Sanasto Arkistointi Standardit

Tietosisällöt Tietomallit Yhteiset palvelut Viestinvälitys

Kirjaamisen
sisältö

Ydintiedot Pilotointi ja 
jalkauttaminen

Asiakirjojen 
tekninen rakenne

Asiakirjarakenteet

Lainsäädäntö Metatiedot Metatietojen
tekninen rakenne

Luokitukset ja 
koodistot

Tiedon säilytys



Tunnistetut yhteiset palvelut

•n. 28 potentiaalista palvelua listattu osana Tikesos-hankkeen
arkkitehtuurin kehittämiseen liittyvää selvitystä

– joistakin palveluista tarkempia kuvauksia osana selvitystä tai muita 
viitattuja määrittelyjä

– käytännössä (suuri) osa palveluista voidaan toteuttaa osana 
valtakunnallisia ratkaisuja tai arkistoon liittyviä tietojärjestelmiä

• kaikki eivät ole KanTa-arkisto-tyyppisiä ”mammuttipalveluita”

– terveydenhuollon ja valtionhallinnon suunnitelmien huomiointi

•kunkin palvelun kohdalla mm. toteutustapa:

– paikallinen toteutus: tarkoittaa organisaatio- tai 
järjestelmäkohtaista toteuttamista.

– alueellinen toteutus: tarkoittaa useita palvelunantajia kattavan 
yhteiskäyttöisen palvelun toteuttamista

– valtakunnallinen toteutus: tarkoittaa valtakunnallisesti keskitettyä 
tietojärjestelmäpalvelua.



Arkiston hyödyntämiseen liittyvät palvelut
V-valtakunnallinen, A-alueellinen, P-paikallinen

S-sosiaalihuolto, T-sosiaali- ja terveys yhteinen, Y-yli sektorien

Palvelu Taso Sekt Vaihe

KanSa-arkisto V S 1

Koodistopalvelu V/a T 1

Asiakirjojen validointipalvelu P/A/v S 1

Näyttömuoto-generaattori V/a/p S 1

Arkistonhoitajan suorakäyttö-
liittymä

V T/s 1

Arkiston kevytkäyttöliittymä V S 2/3
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Infrastruktuuri- ja turvallisuuspalvelut
V-valtakunnallinen, A-alueellinen, P-paikallinen

S-sosiaalihuolto, T-sosiaali- ja terveys yhteinen, Y-yli sektorien

Palvelu Taso Sekt Vaihe

Viestinvälityspalvelu V/A/p T/y/s 1

Allekirjoituspalvelut P/A/v s/T/y 1

Tiedonluovutusvaltuutusten 
tarkistaminen (suostumus / kielto)

P/A/V T/s 1

Aikaleimapalvelu A/V Y 2

Roolienhallintapalvelu V/A/P S/Y/t 2

Ammattilaisen tunnistamispalvelu P/A/v S/y/t 1

Varmenneratkaisut V/a t/y 1

Käyttövaltuuksien hallintapalvelut A/P S/t/y 1

Lokipalvelut V/a/p T/s/y 1
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Toiminnan ohjausta ja kehittämistä tukevat 
palvelut
V-valtakunnallinen, A-alueellinen, P-paikallinen

S-sosiaalihuolto, T-sosiaali- ja terveys yhteinen, Y-yli sektorien

Palvelu Taso Sekt Vaihe

Palveluhakemisto (hyvinvointi-
palvelujen hakemisto)

V/a T/s 2

Asianhallinta p/A s/y 2

Asiakkuuspalvelu A/p s/t 3

Ajanvarauspalvelut A/p/v S/T/y 3

Tilastointipalvelut V T/s 2

Tutkimuspalvelut V T/s 3

Viranomaisportaali (sidosryhmien
tiedon kastelu)

V S/t 3
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Asiakkaiden asiointiin suunnatut palvelut
V-valtakunnallinen, A-alueellinen, P-paikallinen

S-sosiaalihuolto, T-sosiaali- ja terveys yhteinen, Y-yli sektorien

Palvelu Taso Sekt Vaihe

Kansalaisen katseluyhteys V S/T 2

Kansalaisen tunnistamis- ja 
allekirjoituspalvelut

V Y 2

Asiointiportaalit A/p/v y/s/t 2

Asiointitili V Y 2

Tavoitettavuuspalvelu V Y 3

Valtuutuspalvelu V Y/s 3

Ajanvarauspalvelut ks. edellinen ks. edellinen ks. edellinen
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Erityiskysymyksiä: suostumus

•Sosiaalihuollon henkilörekisterit muodostuvat 
palvelutehtävittäin ja organisaatioittain

– vrt. terveydenhuollon tarpeet ”kokonaiskuva, jatkuva kertomus”

•Pääsääntöisesti tarvitaan nimenomainen kirjallinen suostumus ja 
asiakkaan informointi

•Lisäksi kuitenkin sosiaalihuollon viranomaisilla laaja 
tiedonsaantioikeus salassa pidettävistä asiakirjoista (asiakas ei 
voi kieltää)

•Suostumuksen terveydenhuoltoon sopiva kansalaismalli voi 
viedä suostumuksen hallintaa kauemmas sosiaalihuoltoon 
sopivista käytännöistä

•Käyttövaltuuksien ja asiayhteyden toteuttamisessa joka 
tapauksessa paljon samoja haasteita
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Erityiskysymyksiä: viestinvälitys ja metatiedot

• samat pohjastandardit ja perusmekanismit käytettävissä

• arkiston ja siihen liittyvien tietojärjestelmien välinen tiedonsiirto KanTa:ssa
perustuu HL7-standardeihin (Medical Records, HL7 Web services
transport)

– soveltuvia myös sosiaalihuoltoon

– tietosisältönä rakenteinen SosXML tai näytettävä pdf + kyselyt

• sosiaalihuollon omat metatiedot ja kyselyt kuitenkin myös tarpeellisia

• metatietojen hallinta asiakirjoissa ja viestinvälityksessä

– teknisenä toteutustapana CDA R2 header sekä terveydenhuollossa että 
sosiaalihuollossa (osin erilaiset kansalliset määrittelyt molempiin)

– samojen palvelujen (arkisto, liittymispalvelut, liittyvien järjestelmien adapterit) 
hyödyntämismahdollisuudet viestinvälityksen ja metatietojen osalta

• kompromissi: samojen pohjastandardien ja yhteisten tietojen soveltaminen, 
tinkimättä sosiaalihuollon olennaisista vaatimuksista
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Erityiskysymyksiä: tietomallit ja sisällöt

•”Miksei CDA-standardia kauttaaltaan sosiaalihuoltoon” -kysymys 
2007-2008

•Palvelukohtaiset tietomäärittelyt eri palvelutehtävien 
asiantuntijaryhmistä

•CDA R2 ja HL7 versio 3 tietomalli ja mallien kehitysprosessi osin 
terveydenhuoltospesifejä ja erityisosaamista vaativia

•valinta 2008: SosXML: sosiaalihuollon rakenteiset asiakirjat ja 
skeemat, nojautuen eGovernment-pohjastandardeihin ja 
tietokomponentteihin

•Seuraus: rakenteisia asiakirjoja (sisältöjä) käsittelevät järjestelmät ja 
palvelut sosiaalihuoltospesifejä

– arkistoon liittyvät järjestelmät voivat kuitenkin pohjautua esim. 
nykyisiin asiakastietojärjestelmiin, asianhallintaratkaisujen 
täydentämiseen tai uusiin web-pohjaisiin käyttöliittymäratkaisuihin
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Yhteenveto
• YHDESSÄ:

– yhteiset sisällöt: esimerkiksi kotihoito (kotipalvelut ja kotisairaanhoito), 
kehitysvammahuolto, varhaislapsuuden palvelut, moniammatilliset suunnitelmat

– arkkitehtuuri, yleiset palvelut ja monet tekniset ratkaisut: sosiaalihuollon 
näkökulman pitäminen mukana ajankohtaisissa valtakunnallisissa ratkaisuissa ja 
resurssien yhdistäminen siellä missä määrityksiä päivitetään tai uusia tarvitaan

• ERIKSEEN: erityislainsäädäntö, palvelutehtäväkohtaiset sisällöt ja tietomallit

• terveydenhuolto mennyt edellä – sosiaalihuolto tullut perässä

– valmiin hyödyntäminen (määrittelyt, toteutukset, toiminta- ja ohjausmallit)

– sudenkuoppien kiertäminen + kohdatuista haasteista oppiminen

• muut ”yksin vai yhdessä” kysymykset

– terveydenhuollon lisäksi yhdessä myös muiden toimialarajojen yli (esimerkiksi 
KuntaIT, SADe)

– kansainvälinen yhteistyö: sekä sisällöllisellä että teknisellä tasolla paljon valmista 
hyödynnettävää määrittelyjen ja ratkaisujen nopeus

• tarpeiden riittävä selkeyttäminen, arkkitehtuuri ja toteuttamisvaihtoehtojen 
vähentäminen (valinnat) tarpeen kehittämiskohteesta riippumatta



Kiitokset

lisätietoja myös

www.tikesos.fi
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“We must learn to live together as brothers or perish together as fools.”
-Martin Luther King Jr. (1929 - 1968)

http://www.tikesos.fi/

