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Sisältö

 Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottojen tilanne 2019

 Asiakastietolaki ja sote-lait eivät edenneet –vaikutukset 

asiakastiedon arkiston kehitykseen ja käyttöönottoihin

 Uusi ideologia arkiston kehitysvaiheista

 II-vaiheen uudet toiminnallisuudet 

 Vaiheittainen siirtyminen

 III-vaihe ja rakenteiseen tallentamiseen valmistautuminen 
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I-vaihe
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Sote ATK-päivät 2018
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 I-vaiheen toiminnallisuus:

 asiakirjojen haut, tallennukset ja 

korvaaminen rekisterinpitäjän 

omassa toiminnassa

 asiakastiedonkooste 

(perusnäkymä asiakkaan 

kokonaistilanteesta)

 asiayhteyden tarkistaminen 

 palvelutehtävät, sosiaalipalvelut, 

prosessit toteutettuna

 käyttöoikeusmääräyksen 

soveltaminen 

 Tallennettavat asiakirjat

 PDF/A tai XHTML 

(asiakasasiakirjat)

 JSON (asia- ja 

asiakkuusasiakirja)

 Vanha asiakirja (ennen 

liittymistä syntyneet)

 I-vaiheen asiakirja (liittymisen 

jälkeen syntyneet)

 Organisaatio itse määrittelee, 

mistä palveluista se tallentaa 

mitäkin tietoja 
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I-vaihe lyhyesti



12 käyttöönottoa

Palvelu käytössä Järjestelmä

Järjestelmän käyttötarkoitus/profiili Käyttöönoton sisältö

liittyvä tallentava katseleva

arkistoiva
/migraati
o

vanhat 
asiakirjat

I-vaiheen 
asiakirjat

IÄK LAP LAS PER PÄI TYÖ
VA
M

Vaasan sos.- ja terveystoimi Abilita Sosiaalihuolto/Socialvård (Abilita) 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystoimi (Eksote)

Effica/Lifecare Sosiaalihuolto (Tieto)

Kanta-Hämeen Perhetyö ry SofiaCRM (Netproce)

Turun kaupungin hyvinvointiala Effica/Lifecare Sosiaalihuolto (Tieto)

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Effica/Lifecare Sosiaalihuolto (Tieto)
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kuntayhtymä eRA (Atostek)
Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto Abilita Sosiaalihuolto/Socialvård (Abilita) 

Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry SofiaCRM (Netproce)

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut/Lieto X-Migrator

Pienperheyhdistys ry SofiaCRM (Netproce)

Vuoksenlaakson vammais- ja perhetyö ry SofiaCRM (Netproce)

Perusturvakuntayhtymä Akseli X-Migrator
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Arkistoidut asiakirjat 527 395 kpl, 

jotka tallennettu 44 805 henkilölle
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Arkistoitujen asiakirjojen määrän kasvu
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 Käyttöönottoihin 

ilmoittaudutaan

 Valitaan sopiva aalto, jolla 

oma aikataulu

 Aalloissa 1-5 mukana 94 

organisaatiota!
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Käyttöönottoihin 

ilmoittautuneet



Lisätietoja 

ilmoittautumisesta

www.thl.fi/sostiedonhallinta

http://www.thl.fi/sostiedonhallinta


II-vaihe,

tuotannon aloitus 2020
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Sote- ja asiakastietolaki eivät edenneet –

vaikutukset Kansa-hankkeeseen

 Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen kokonaisaikataulu on tarkennettu, 

eli vaiheistusta päivitetty (ks. seuraava dia)

 Uudet arkiston toiminnallisuudet on nyt varmistettu. II-vaihe ei ole 

lakiriippuvainen, mikä mahdollistaa joustavammat käyttöönottotavat

 Toisen rekisteriin tallentaminen aikaistuu !

 Rakenteinen tallentaminen aikaistuu !
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UUSI IDEOLOGIA VAIHEISTA

 I-vaihe (ei muutoksia sisältöön)

 Tuotanto 4/2018 alkaen

 Julkisten ja yksityisten käyttöönottojen tuki jatkuu normaalisti. Uusia 

käyttöönottoaaltoja julkaistu ja sisällöt tarkennetaan.

 Siirtymävaihe I- vaiheesta II-vaiheeseen suunnitteilla!   

 II-vaihe (sisällöt tarkennettu, asiakastietolain vaatimukset ja velvoittavuus poistettu)

 Tuotantovalmius 4/2020 ja pilotointi 6. aallossa eli 5-8/2020 (ei muutoksia)

 II-vaiheessa käytettävät profiilit & Kelan asiakastestiympäristö julkaistaan 6/2019 & 

täydennys 9/2019 (valtuutus)

 III-vaihe (sisältää asiakastietolain II-vaiheesta pois jääneet toiminnallisuudet)

 Tuotantoon 4/2022 (uusi aikataulu!)

 Sisältää I ja II-vaiheet + rakenteisen tallentamisen + asiakastietolain mukaiset 

toiminnallisuudet (luovutukset, infot, kiellot sekä mahdollisesti sote-suostumus)
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Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 

II-vaihe, tuotannon julkaisu 4/2020 

 Ammattilaisen sähköinen allekirjoitus 

 Asiakaskertomusmerkinnät (rakenteinen) 

 Yhteinen asia (esim. perhe asiakkaana)

 Turvakiellon alaisten tietojen käsittely 

 Tilapäisen yksilöintitunnisteen käsittely

 Asia- ja asiakkuusasiakirjan uudet versiot

 ”II-vaiheen tai myöhemmän vaiheen asiakirjan” –metatietomallin käyttö

 Asiakastiedon koosteen rikastetumpi versio

 Hyväksytään rakenteinen asiakasasiakirjojen tallennusmuoto (JSON/ XHTML)

 Toisen rekisterinkäyttö valtuutuksella eli toisen rekisteriin tallentaminen ja hakeminen

 Omakanta valmiudet (julkaisuaikataulua ei ole vielä varmistettu)

 Asiakastietojen katselu

 Puolesta-asiointi (alaikäinen + täysi-ikäinen)
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Käyttöönotettavissa 2018 alkaen

• Tietojen arkistointi rekisterinpitäjän omaan käyttöön

• Arkiston perustoiminnallisuus

• Haku, tallennus, korjaus

• Palvelutehtävät, sosiaalipalvelut, prosessit

• Asiayhteys, käyttöoikeudet

• Asiakastiedon kooste

• Käyttöoikeusmääräyksen soveltaminen

• Arkistonhoitajan käyttöliittymä

• Käyttöoikeusmääräyksen soveltaminen

Käyttöönotettavissa 2020 alkaen

• Ammattilaisen sähköinen allekirjoitus

• Rakenteiset asiakaskertomusmerkinnät

• Yhteinen asia (esim. perhe asiakkaana)

• Turvakiellon alaisten tietojen käsittely

• Tilapäisen yksilöintitunnisteen käsittely

• Asia- ja asiakkuusasiakirjan uudet versiot

• II-vaiheen tai myöhemmän vaiheen asiakirja –metatietomallin 

käyttö

• Asiakastiedon koosteen rikastetumpi versio

• Hyväksytään rakenteinen asiakasasiakirjojen tallennusmuoto 

(JSON/ XHTML)

• Toisen rekisterin käyttö valtuutuksella eli toisen rekisteriin 

tallentaminen ja hakeminen

• Omakanta: asiakastietojen katselu, puolesta-asiointi

Kanta-palvelujen käyttöönotto sosiaalihuollossa

I-vaihe II-vaihe
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Vaiheittainen siirtyminen

 I-vaiheen toiminnallisuudet (aallot 1-10)

 Sote-organisaatio saa tulla tuotantoon 2021 vuoden loppuun 

mennessä vanhoilla ja I-vaiheen asiakirjoilla  (jos järjestelmä sertifoitu

ennen 8/2019)

 II-vaiheen toiminnallisuudet (aallot 6-15)

 Tämä kokonaisuus otettavissa sote-organisaatioiden käyttöön 4/2020-

12/2023 (järjestelmä sertifoitu ennen xx/xxxx)

 Myös osatoteutukset mahdollisia

 Myös vanhojen tietojen arkistointi jatkuu

 III-vaiheen toiminnallisuudet (11-20)

 Tämä kokonaisuus otettavissa sote-organisaatioiden käyttöön 4/2022 alkaen 
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III-vaihe,

tuotannon aloitus 2022 
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III-vaihe: asiakastiedon rakenteinen tallentaminen 

ja tiedon saatavuus rekisterinpitäjien välillä

 Velvoittava rakenteinen tallentaminen edellyttää THL:n määräystä 

asiakirjoihin tallennettavista tiedoista ja tietorakenteista

 Jo tänä vuonna aloitetaan valmistelut määräyksen antamiseen

 Tiedon saatavuus edellyttää asiakastietolakia ja tiedon 

luovuttamisen mahdollistavia säädöksiä.

 STM on ilmaissut tavoitteenaan edistää uuden asiakastietolain 

valmistelua heti uuden hallituksen aloitettua toimintansa. 
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Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 

254/2015

Toimivaltasäännös 5 §

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa tarkemmat määräykset 

sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen 

rakenteista  tietojärjestelmätoimittajien palaute

ja asiakasasiakirjoihin merkittävistä tiedoista  sosiaalihuollon 

asiantuntijoiden palaute
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Toimijakentän kuuleminen

 Määräyksen valmisteluprosessi edellyttää kuulemista

 Sisällöllinen

 Asiakirjarakenteet ja kontekstitiedot

 Lukuohje

 Muu taustoittava materiaali

 Tekninen

 Asiakirjarakenteet (erityisesti toteutusohjeet)

 Skeemat 

 ATJ-vaatimukset
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Palvelutehtävä Sisällöllinen

kuuleminen

Analysointi Tekninen 

kuuleminen

Kaikille palveluille yhteiset* 2019 Q3 2019 Q4 2020 Q1

Iäkkäiden palvelut 2019 Q3 2019 Q4 2020 Q1

Työikäisten palvelut 2019 Q3 2019 Q4 2020 Q1

Lapsiperheiden palvelut 2019 Q3 2019 Q4 2020 Q1

Lastensuojelu 2019 Q4 2020 Q1a 2020 Q3

Päihdehuolto 2019 Q4 2020 Q1 2020 Q3

Vammaispalvelut (vrt. 

lakimuutos)

2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3

Perheoikeudelliset palvelut 2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3
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*paitsi ak-

merkinnät + 

turvakodeissa 

käytettävät 

asiakirjat + 

asiakkuusasiakirja 

ja asia-asiakirja
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Kuulemisaikataulut



Status Kuvaus Kriteerit

kehityksessä Asiakirjarakenne on vielä sosiaalihuollon määrittelytiimillä työn 

alla ja siihen voi tulla paljonkin muutoksia. Asiakirjarakennetta 

voidaan kehittää myös rajatun asiantuntijaryhmän kanssa. 

• Asiakirjarakenteen ensimmäinen versio on luotu

luonnos Asiakirjarakenne on sosiaalihuollon määrittelytiimin puolesta 

valmis laajemminkin asiantuntijoiden kommentoitavaksi. 

Kommenttien perusteella asiakirjarakennetta kehitetään edelleen 

eteenpäin. 

• Asiakirjarakenne noudattaa mallinnussääntöjä

• Ollut ainakin pienen asiantuntijaryhmän kommentoitavana esim. verkoston

• Asiakirjarakenteeseen halutaan laajaa palautetta

• Järjestetään sisällöllinen kuuleminen

testissä Asiakirjarakenteen perusteella tehdään esimerkiksi jo 

arkistoteutuksia, se on käytettävissä asiakastiedon arkiston 

asiakastestiympäristössä ja yhteistestauksessa tai siihen 

kohdistetaan muita teknisiä toimenpiteitä. Palautetta kerätään 

erityisesti Kelalta ja tietojärjestelmätoimittajilta. 

• Sisällöllisesti valmis:

• On järjestetty kuulemis- tai palautekierros tai asiakirjarakenne noudattaa vahvistettua 

kaavaa

• Terminologinen tarkastus on tehty, käyttötarkoituskuvaus on selkeä ja ymmärrettävä

• Terveydenhuollon katselmointi on tehty

• Tilasto- ja tutkimuskäytön katselmointi on tehty

• Järjestetään tekninen kuuleminen

valmis Asiakirjarakenteen kehitysiteraatio on valmis. Asiakirjarakenne on 

virallinen ja tuettu versio Kanta-palveluissa. Valmista asiakirja-

rakennetta ei voida muuttaa ilman uutta versiota.

• Sisällöllisesti edelleen valmis, ei esimerkiksi lakimuutoksia

• Kelan tekninen tarkastus on tehty ja ATJ-toimittajien kuuleminen tehty

• Kielikäännökset on tehty tai suunniteltu

• Tietojohtajan viranomaispäätös julkaisemisesta

• Yhteistestaus voidaan aloittaa ja kun yksi atj on yhteistestannut, voidaan tehdä siirto 

asiakastiedon arkiston tuotantoon

vanhentunut Vanhentunut tilassa oleva asiakirjarakenne on tuettu Kanta-

palveluissa vielä siirtymäkauden ajan, jonka jälkeen versio 

siirretään poistettu-tilaan. Siirtymäkauden määrittää THL. 

Siirtymäkauden pituus pääsääntöisesti on 6kk.

• Asiakirjarakenteesta on tehty uusi versio

poistettu Poistettu tilassa olevaa asiakirjarakennetta ei voi enää käyttää 

asiakirjojen tallentamisessa (asiakirjan laadintaan) asiakastiedon 

arkistoon. Ko. rakenteella laaditut asiakirjat ovat kuitenkin 

käytettävissä arkistossa.

• Asiakirjarakenteen siirtymäkausi on päättynyt



Asiakirjarakenteet luonnoksista määräykseen 
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2019:

Luonnos-
statukset

Sisällöllinen 
kuuleminen 

palvelu-
tehtävittäin

Palautteen 
analysointi 

2020:

Testi-
statukset

Tekninen 
kuuleminen 
valmistuu

Valmis-
statukset

2021:

Rakenteisen
tallentamisen 

salliminen

2021: 
Määräys

2022:

Rakenteisen
tiedon 

hyödyntäminenKoodisto-

palvelu-

prosessi
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Aktiivituen vaiheet palvelutehtävittäin

2022:

Työikäisten 
palvelut

Iäkkäiden 
palvelut

Lapsiperheiden 
palvelut

2023: 
Lastensuojelu

2024:

Vammaispalvelut

2025:

Päihdehuolto

2026:

Perheoikeudelliset 
palvelut
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Kiitos!

Lisätietoja 

www.thl.fi/sostiedonhallinta

http://www.thl.fi/sostiedonhallinta

