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Sosiaalihuollon 

asiakastiedon arkisto 

on uusin Kanta-

palvelu

• Tuotantovalmius saavutettiin 
helmikuussa

• Vaasan kaupunki aloitti käytön eli 
lastensuojelun asiakirjojen 
tallentamisen 3.5.2018!

• Lisätietoa: https://thl.fi/fi/-
/sosiaalihuollon-asiakastiedon-
arkisto-on-uusin-kanta-palvelu
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https://thl.fi/fi/-/sosiaalihuollon-asiakastiedon-arkisto-on-uusin-kanta-palvelu


Käyttöönotoissa mukana (tilanne 11.5.2018)

• Etelä-Karjalan sosiaali- ja 
terveyspiiri

• Ensi- ja turvakotien liitto

• Turun kaupunki

• Lieto ja 
peruspalvelukuntayhtymä Akseli

• Vantaan sosiaali- ja 
terveystoimi

• Päijät-Hämeen 
hyvinvointikuntayhtymä

• Pohjois-Karjalan sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kuntayhtymä

• Pietarsaaren sosiaali- ja 
terveystoimi

• Hyvinkään sosiaali- ja 
terveystoimi

• Virtain kaupunki
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Käyttöönottojen aikataulu ja ohjattu tuki 

2018-2019
(silloin kun organisaatio liittyy jo sertifioidulla järjestelmällä)

1. aalto 2. aalto 3. aalto 4. aalto

Tuotantokäytön aloitus 9-12/2018 1-4/2019 5-8/2019 9-12/2019

Toimintatapakoulutuksiin

osallistuminen 

5/2018 10/2018 2/2019 5/2019

THL:n ja Kelan järjestämä 

valmistelutilaisuus 

organisaatiolle ja IT-toimittajalle 

3/2018 8/2018 1/2019 3/2019

Organisaatio ilmoittautuu 

THL:lle

Viimeistään 

2/2018

Viimeistään

7/2018

Viimeistään

11/2018

Viimeistään 

2/2019

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto
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Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 

käyttöönotto

• Ei ole yhtä tapaa ottaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa 
käyttöön!

• Tavoitteena on mahdollistaa organisaation omaa kehittämistä tukevia 
tapoja

• Tavoitteena on tukea sote-uudistusta ja uudenlaisen 
palvelujärjestelmän toteuttamista organisaatiolähtöisesti
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Kanta-palvelujen käyttöönotto 

sosiaalihuollossa, I-vaihe

2018 I-vaihe

• Tietojen arkistointi rekisterinpitäjän omaan käyttöön

• Arkiston perustoiminnallisuus

• Tallennus, haku, korvaaminen, asiakastiedon kooste 

• Arkistonhoitajan käyttöliittymä

• Käyttöön mm. palveluprosessit, yleiset asiakirjatyypit, 
palvelutehtävät, sosiaalihuollon asiakas- ja ilmoitusrekisteri, 
käyttöoikeusmääräys
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Kanta-palvelujen käyttöönotto 

sosiaalihuollossa, II-vaihe

2018 I-vaihe 

• Tietojen arkistointi 
rekisterinpitäjän omaan 
käyttöön

• Arkiston 
perustoiminnallisuus

• Arkistonhoitajan 
käyttöliittymä

”Sote ja vv-tuki” 2019-2020

• Rekisterinkäyttövaltuutus

• Rekisterinpitäjämuutokset 
jo tallennettuihin 
asiakirjoihin

• Valinnanvapauden 
tiedonhallintapalvelut 
(sekä erillisä että Kanta-
yhteisiä)

2020 II-vaihe

• Omakanta sosiaalihuollon 
asiakastiedoille

• Yhteinen asia 
(Ryhmäasiakkuus)

• Allekirjoitukset

• Kertomustapahtumat

• Luovutus, kielto ja tietojen 
saatavuus asiakastietolain 
mukaan?
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II-vaiheen käyttöönotto sisältää kaikkien näiden kolmen laatikon toiminnallisuuksien käyttöönoton:

a) Jo I-vaiheessa liittyneet testaavat ja ottavat käyttöön kaksi oikeanpuoleista laatikkoa

b) Vasta II-vaiheessa liittyneet testaavat ja ottavat käyttöön kaikkien laatikoiden toiminnallisuuden kerralla  



Enemmän käytetyt

• I-vaiheessa liittyvä 
järjestelmä

• I-vaiheessa arkistoiva 
sovellus tai palvelu (ei 
ammattilaisten käytössä)

Vähemmän käytetyt

• I-vaiheessa tallentava 
järjestelmä (osana 
asiakastyötä)

• I-vaiheessa katseleva 
järjestelmä
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Millä eri tavoin arkiston voi ottaa käyttöön?

tietojärjestelmäprofiilit



Mitä tietoja voidaan tallentaa                      

I- vaiheessa? 

I-vaiheen 
asiakirjat

Vanha 
asiakirja
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Asia-
asiakirjat

Asiakkuus-
asiakirja

Lastensuojelu

Päihdehuolto

Vammaispalvelut

Perheoikeudelliset palvelut

- Adoptioneuvonta

- Isyyden selvittäminen jne..
Ikäihmisten palvelut

Työikäisten palvelut

Lapsiperheiden palvelut

A
s
ia

k
a
s
a
s
ia

k
ir
ja

P
D

F
/A

 t
a
i 
X

H
T

M
L

J
S

O
N



22.5.2018 Maarit Rötsä, THL/OPER 10



Huomioitavaksi

jatkossa

• Kyselytunnit

• http://www.kanta.fi/fi/web/amma
ttilaisille/sosiaalihuollon-arkisto-
kehittamisen-tuki

• Kanta-käyttöönottojen tukiverkostot

• Lisätietoa OPER alueiden
erikoissuunnittelijoilta
kantapalvelut@thl.fi

• www.thl.fi/sostiedonhallinta

• www.kanta.fi

22.5.2018 11

http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/sosiaalihuollon-arkisto-kehittamisen-tuki
mailto:kantapalvelut@thl.fi
http://www.thl.fi/sostiedonhallinta
http://www.kanta.fi/


Sähköpostit auttavat

• Apua tieto- ja toiminnallisten määrittelyjen tulkintaan sostiedonhallinta@thl.fi

• Käyttöönottoihin liittyvät kysymykset ja ilmoittautuminen käyttöönottoon
kantapalvelut@thl.fi

• kanta@kanta.fi

- asiakastestipalveluun liittyminen, yleiset Kanta-palvelujen asiakkuutta ja palvelujen 
käyttöönottoa koskevat kysymykset

• kantakehitys@kanta.fi

- IT-määrittelyt, ohjelmistokehitys, ilmoittautuminen kyselytuntien jakelulistaan, kyselytunneille 
lähetettävät kysymykset

• yhteistestaus@kanta.fi

- yhteistestaukseen ilmoittautuminen ja yhteistestaukseen liittyvät kysymykset
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Maarit  Rötsä 

kehittämispäällikkö

sostiedonhallinta@thl.fi

Kiitos

Uusi ilme 
julkaistaan 12.6.
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