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Omakanta on kansalaiselle 
tarkoitettu selainpohjainen 

käyttöliittymä, jossa näytetään 
asiakastiedon arkistoon 

tallennettuja asiakasasiakirjoja 



Edellytyksenä uusi asiakastietolaki 

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 
sähköisestä käsittelystä (159/2007) mahdollistaa vain 
terveydenhuollon tietojen näyttämisen Omakannan kautta 
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• Asiakas itse (myös alaikäinen) 
• Täysi-ikäisen asiakkaan puolesta asioiva 

henkilö sähköisellä valtuutuksella 
• Alaikäisen asiakkaan puolesta asioiva 

huoltaja 
 
• Jatkossa myös tiedoksisaantioikeutettu 

henkilö, yleensä vanhempi, pääsee 
katselemaan lapsen tietoja Omakannasta 

 
Omakannan käyttö edellyttää vahvaa 
tunnistautumista* 

Omakantaa voi käyttää 

*laki sähköisestä tunnistamisesta ja luottamuspalveluista (7.8.2009/617) 



Omakanta on tarkoitettu tietojen katseluun 

• Omakannassa voi 
 Katsella Kantaan tallennettuja 

asiakirjoja 

 Asioida toisen puolesta 
huoltajuussuhteeseen tai 
sähköiseen valtuutukseen 
perustuen 

 Myöhemmin: Tehdä 
rekisterinpitäjien välisiä tietojen 
luovutuksia koskevia kieltoja (siten 
ja sitten kun asiakastietolaki 
säätää) 

 

• Omakannassa ei voi 
 Lähettää hakemuksia, ilmoituksia 

tai viestejä 

 Vastaanottaa viestejä 

 Muuttaa omia tietoja 
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Asiakkaalla on oikeus omiin tietoihinsa 

• Lähtökohtana on, että kaikki tiedot näytetään 
• Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 

 

 

 

 

• Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 
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Omakannassa näytetään 
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Asiakasasiakirjat, 
jotka on tallennettu 

asiakastiedon 
sähköiseen arkistoon 

Kanta-palvelujen 
käyttöönoton II 

vaiheesta eteenpäin 



Omakannassa ei näytetä 

• Kanta-palveluiden käyttöönoton I vaiheen asiakirjoja 

• Vanhoja asiakasasiakirjoja 

• Turvakotipalvelujen asiakasasiakirjoja 

• Lähisuhdeväkivaltatyön asiakirjoja 

• Mitätöityjä päätöksiä 

• Isyyden selvittämisen asiakirjoja 

 

• Asiakaskertomusmerkintöjä Omakannan alkuvaiheessa 

• Yhteisen asian asiakirjoja Omakannan alkuvaiheessa 

• Adoptioneuvonnan asiakirjoja Omakannan alkuvaiheessa 
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Asiakastietojen näyttämistä voidaan rajoittaa 

• Perustellusta syystä tietoja voidaan jättää 
näyttämättä. Omakanta on vain yksi 
väline tietojen näyttämiseen. 

• HE asiakastietolaiksi (300/2018 vp) sisälsi 
pykäläehdotuksen, jonka mukaan 
”asiakkaalle voidaan näyttää hänestä 
tallennetut tiedot lukuunottamatta 
julkisuuslain 11 §:n 2 ja 3 mm tai  muun 
lainsäädännön mukaan asiakkaalla ei ole 
oikeutta saada”  

• Asiakirjan laatija voi tapauskohtaisesti 
joko viivästää asiakirjan näyttämistä tai 
jättää asiakirjan näyttämättä kokonaan 
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• Näyttämisen rajoittaminen 
Omakannassa ei vaadi 
hallintopäätöksen tekemistä 

• Asiakkaalla on edelleen asiakaslain 11 
§:n mukainen oikeus pyytää tietoja 
nähtäväksi 

 

 

 

Tietosuojalaki 1050/2018 



Asiakirjan näyttämättä jättäminen 
 

• Asiakirja voidaan jättää näyttämättä merkitsemällä se 
erityissisältöiseksi 

• Tällöin se ei koskaan näy Omakannassa (ellei merkintää 
poisteta) 

• Näyttämättä jättäminen on perusteltava  
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Asiakirjan viivästäminen 

• Asiakirjaa ei ole välttämätöntä näyttää Omakannassa heti silloin, kun 
se tallennetaan arkistoon 

• Tällöin käytetään viivästämistä. Tallentamisen yhteydessä kirjataan 
päivämäärä, jolloin asiakirja saa näkyä asiakkaan Omakannassa  

• Esim. asiakirjan sisältö käydään asiakkaan kanssa ensin suullisesti 
läpi. 

• Viivästäminen voi kestää päivästä vuosiin 

• Myös viivästämisen perustelut kirjataan 
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Perustelut näyttämisen rajoittamiselle 

12 

 

 

 

Luokan nimi 

 

Luokan määritelmä 

1 Asiakirjan näyttämisestä aiheutuu vaaraa 
asiakkaan terveydelle,kehitykselle tai 
oikeuksille 

asiakirjan näyttämistä viivästetään tai sitä ei näytetä asiakkaalle 
Omakannassa, koska sen näyttämisestä voi aiheutua vaaraa asiakkaan 
terveydelle, kehitykselle tai oikeuksille 

2 Asiakirjan näyttäminen on lapsen edun 
vastaista 

 asiakirjan näyttämistä viivästetään tai sitä ei näytetä asiakkaalle 
Omakannassa, koska sen näyttäminen on asiakkaan olevan tai muun 
lapsen edun vastaista Huom. Luokkaaa ei käytetä niissä tilanteissa, kun 
kyseessä on alaikäisen asiakkaan terveyden tai kehityksen vaarantuminen. 

3 Asiakirjan näyttämisestä aiheutuu vaaraa 
muun henkilön terveydelle, kehitykselle tai 
oikeuksille 

asiakirjan näyttämistä viivästetään tai sitä ei näytetä asiakkaalle 
Omakannassa, koska sen näyttämisestä voi aiheutua vaaraa muun 
henkilön kuin asiakkaan terveydelle, kehitykselle tai oikeuksille Huom. 
Kyseessä voi olla esimerkiksi lastensuojelulain 25 §:ssä tarkoitettu 
ilmoitusasiakirja, joka sisältää ilmoituksen tekijän salassa pidettäviä 
yhteystietoja, joiden antaminen voi vaarantaa ilmoituksen tekijän 
turvallisuutta, etuja tai oikeuksia. 

4 Asiakirjan näyttäminen on täysi-ikäisen 
asiakkaan edun tai muun yksityisen edun 
vastaista 

asiakirjan näyttämistä viivästetään tai sitä ei näytetä asiakkaalle 
Omakannassa, koska sen näyttäminen on asiakkaan tai muun erittäin 
tärkeän yksityisen edun vastaista Huom. Luokkaa ei käytetä niissä 
tilanteissa, joissa kyseessä on täysi-ikäisen asiakkaan terveyden tai 
kehityksen vaarantuminen tai muun henkilön terveyden, kehityksen tai 
oikeuksien vaarantuminen.  

Huom. Luokkaa ei käytetä niissä tilanteissa, joissa kyseessä on täysi-ikäisen 
asiakkaan terveyden tai kehityksen vaarantuminen tai muun henkilön 
terveyden, kehityksen tai oikeuksien vaarantuminen. 

5 Asiakirja liittyy  esitutkintaan tai 
poliisitutkintaan tai oikeudessa käsiteltävään 
asiaan, ja näyttämisestä aiheutuu haittaa 
asian selvittämiselle 

asiakirjan näyttämistä viivästetään tai sitä ei näytetä asiakkaalle 
Omakannassa, koska asiakirja liittyy esitutkintaan tai poliisitutkintaan tai 
tulossa olevaan oikeudessa käsiteltävään asiaan ja sen näyttämisestä 
aiheutuisi haittaa asian selvittämiselle Huom. Luokkaa voidaan käyttää 
esimerkiksi silloin, kun Omakannassa jätetään näyttämättä 
asiakaskertomusmerkintä, johon on kirjattu lapsen 
pahoinpitelyepäilytapauksessa tieto ilmoituksen tekemisestä poliisille. 

6 Asiakirjan näyttämisen yhteydessä on 
tarjottava tarpeellinen tuki ja ohjaus 

asiakirjan näyttämistä viivästetään Omakannassa, koska asiakirjan sisältö 
on käytävä ensin läpi yhdessä asiakkaan kanssa niin, että asiakkaalle 
voidaan tarjota tarpeellinen tuki ja ohjaus Huom. Luokkaa käytetään vain 
silloin, kun asiakirjan näyttämistä viivästetään. 
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Rajoitukset kirjataan asiakirjan metatietoihin 

• Viivästämistietoja, 
erityissisältöä, 
perusteluja eikä 
huoltajaa koskevia 
näyttämisen rajoituksia 
näytetä asiakkaalle 

• Jos asiakirjojen 
näyttämistä on 
rajoitettu, se 
ilmoitetaan asiakkaan 
Omakannassa 
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Asiakirjakohtainen heräte 
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Asiakirjan näyttämisen prosessi 
ammattihenkilön näkökulmasta 
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Asiointi täysi-ikäisen asiakkaan puolesta 

• Täysi-ikäinen asiakas voi valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan 
(tarkoittaa tietojen katselua Omakannassa) 
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• Sähköinen valtuutus tehdään Suomi.fi:n tarjoamassa 
Valtuudet-palvelussa 

• Valtuutus koskee koko sosiaalihuoltoa, 
eli valtuutettu näkee Omakannasta 
kaikki samat asiakastiedot kuin asiakas 
itse  

• Lisätietoja: Sähköinen puolesta-asiointi 
sosiaali- ja terveydenhuollossa - 
Yleiskuvaus 

https://thl.fi/documents/920442/2902744/Puolesta-asiointi+sosiaali-+ja+terveydenhuollossa_yleiskuvaus_versio+1.1.pdf/6cd6a80e-140f-491b-85a0-1125d29e8d16
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Asiointi lapsen puolesta 
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• Vain huoltaja voi asioida lapsensa puolesta 

• Omakanta tarkistaa huoltajan puolesta-
asiointioikeuden Valtuudet-palvelusta 

• Huoltaja näkee Omakannan kautta tiedot 
siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 18 
vuotta 

• Huoltaja ei voi tehdä Omakannassa 
rekisterinpitäjien välisiä tietojen 
luovutuksia koskevia kieltoja lapsen 
puolesta 

• Tiedot näytetään, ellei rajoituksia tehdä, ei 
ikärajoja 

• Tiettyjä rajoituksia huoltajien 
asiointioikeuteen 



Lapsella on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen 

• Asiakasasiakirjalain mukaan lapsi voi kieltää tietojensa luovuttamisen 
painavasta syystä 

• Työntekijän on kerrottava lapselle hänen kielto-oikeudestaan 

• Työntekijän tulee arvioida myös oma-aloitteisesti, pitääkö tietojen näyttämistä 
rajoittaa 

• Rajoittaminen koskee kaikkia huoltajia yhtäaikaisesti 
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Näytetäänkö asiakirja huoltajalle? 
• Asiakasasiakirjalaki 13 §: ”Mikäli 

alaikäinen asiakas kieltää tietojen 
luovutuksen, on kielto ja sen 
perusteeksi esitetty painava syy 
kirjattava” 

 Lapselle tallennettavien asiakirjojen 
metatietoihin kirjataan, näytetäänkö 
asiakirjaa huoltajalle vai ei 

 Kirjaus voidaan tehdä myös asioittain, 
eli asia-asiakirjaan, jolloin tieto 
periytyy asiakasasiakirjoihin. 

 Lapsen Omakannassa kerrotaan, mitä 
asiakirjoja ei näytetä huoltajalle 
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Luokan nimi 

 

Luokan määritelmä 

1 Alaikäisen asiakkaan asiakirja luovutetaan 
huoltajille, koska alaikäinen ei kiellä 
asiakirjan luovuttamista 

arvo, joka ilmaisee, että alaikäisen sosiaalihuollon asiakkaan asiakirja 
näytetään hänen huoltajilleen Omakannassa ja voidaan luovuttaa hänen 
huoltajilleen sosiaalihuollon palveluyksikössä  

Huom. Tämä arvo on oltava oletuksena valittuna sosiaalihuollon 
asiakastietoja käsittelevissä järjestelmissä silloin, kun alaikäiselle 
asiakkaalle laaditaan asiakirja. 

2 Alaikäisen asiakkaan asiakirjaa ei luovuteta 
huoltajille, koska alaikäinen kieltää asiakirjan 
luovuttamisen 

arvo, joka ilmaisee, että alaikäisen sosiaalihuollon asiakkaan asiakirjaa ei 
näytetä hänen huoltajilleen Omakannassa eikä luovuteta hänen 
huoltajilleen sosiaalihuollon palveluyksikössä, koska alaikäinen asiakas 
kieltää tietojensa luovuttamisen eikä kielto-oikeutta evätä  

Huom. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain 12 §:n mukaan 
alaikäinen asiakas voi kieltää asiakastietojen luovuttamisen lailliselle 
edustajalle painavasta syystä ikänsä, kehitystasonsa ja asian laadun 
perusteella. 

3 Alaikäisen asiakkaan asiakirja luovutetaan 
huoltajille, vaikka alaikäinen kieltää asiakirjan 
luovuttamisen 

arvo, joka ilmaisee, että alaikäisen sosiaalihuollon asiakkaan asiakirja 
näytetään hänen huoltajilleen Omakannassa ja voidaan luovuttaa hänen 
huoltajilleen sosiaalihuollon palveluyksikössä, vaikka alaikäinen kieltää 
tietojensa luovuttamisen  

Huom. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain 12 §:n mukaan 
alaikäisen kielto-oikeus voidaan evätä, jos alaikäinen asiakas ei ole 
esittänyt painavaa syytä kiellolle, tai siksi, että tietojen luovuttamatta 
jättämisen katsotaan olevan selvästi vastoin alaikäisen asiakkaan omaa 
etua. Kielto-oikeus voidaan evätä myös lapsen iän, kehitystason ja asian 
laadun perusteella. 

4 Alaikäisen asiakkaan asiakirjaa ei luovuteta 
huoltajille työntekijän oma-aloitteisen arvion 
perusteella 

arvo, joka ilmaisee, että alaikäisen sosiaalihuollon asiakkaan asiakirjaa ei 
näytetä hänen huoltajilleen Omakannassa eikä luovuteta sosiaalihuollon 
palveluyksikössä, koska työntekijä omasta aloitteestaan arvioi asiakirjan 
luovuttamisen olevan lapsen edun ja turvallisuuden vastaista Huom. 
Ammattihenkilön vastuuseen kuuluu huolehtia lapsen edusta ja lapsen 
turvallisuudesta kaikissa tilanteissa silloinkin, kun lapsi ei vielä olisi 
kehitystasonsa puolesta kykenevä kieltämään tietojensa näyttämistä. 
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Lapsen asiakirjaan tehtävät muut merkinnät 

• Asiakasasiakirjalaki 13 §: ”Mikäli alaikäinen asiakas kieltää tietojen luovutuksen, 
on kielto ja sen perusteeksi esitetty painava syy kirjattava” 

 Lapsen esittämä syy kirjataan metatietoihin tekstikenttään 

• Asiakasasiakirjalaki 13 §: ”Jos alaikäisen kielto-oikeus evätään siksi, ettei 
alaikäinen asiakas ole esittänyt 1 momentissa tarkoitettua painavaa syytä kiellolle, 
tai siksi, että tietojen antamatta jättämisen katsotaan olevan selvästi vastoin 
alaikäisen asiakkaan omaa etua, on asiakasasiakirjaan kirjattava myös ratkaisun 
perustelut.” 
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Luokan nimi 

 

Luokan määritelmä 

1 Alaikäinen asiakas ei ole esittänyt painavaa 
syytä kiellolleen 

alaikäisen asiakkaan kielto-oikeus asiakastietojensa luovuttamisesta hänen 
huoltajalleen evätään, koska hän ei ole esittänyt sosiaalihuollon 
asiakasasiakirjoista annetun lain 12 §:n 1 momentin mukaista painavaa 
syytä kiellolle 

2 Tietojen antamatta jättäminen on selvästi 
vastoin alaikäisen asiakkaan omaa etua 

alaikäisen asiakkaan kielto-oikeus asiakastietojensa luovuttamisesta hänen 
huoltajalleen evätään, koska tietojen luovuttamatta jättämisen katsotaan 
olevan selvästi vastoin alaikäisen asiakkaan omaa etua 

3 Kielto ei ole mahdollinen alaikäisen 
asiakkaan iän, kehitystason ja asian laadun 
perusteella 

alaikäisen asiakkaan kielto-oikeus asiakastietojensa luovuttamisesta hänen 
huoltajalleen evätään, koska sitä ei katsota mahdolliseksi alaikäisen 
asiakkaan iän, kehitystason ja asian laadun perusteella 

 

 Perustelut kielto-oikeuden 
hylkäämiselle kirjataan 
luokituksen avulla 

Koodistopalvelin: Sosiaalihuolto – Perustelut alaikäisen asiakkaan kielto-oikeuden hylkäämiselle 
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Lapsen asiakirjan näyttäminen tai 
näyttämättä jättäminen huoltajalle.  
Huom. Luokitus I = Sosiaalihuolto – 
Alaikäisen asiakastietojen 
luovuttaminen huoltajalle 
Luokitus II = Sosiaalihuolto – Perustelut 
alaikäisen asiakkaan kielto-oikeuden 
hylkäämiselle  
Luokitus III = Sosiaalihuolto - Perustelut 
asiakirjan näyttämisen rajaamiselle 
Omakannassa 



Mikä muuttuu asiakastietojärjestelmissä? 
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Asiakirjojen näyttämisen 

rajoitusten toteuttaminen 
etukäteen sosiaalipalvelun, 

palveluyksikön tai tarkennetun 
asiakirjatyypin perusteella. 

 

Tapauskohtaisten rajoitusten 
toteuttaminen järjestelmään: 

- Viivästäminen 
- Erityissisältö 

- Näyttämättä jättäminen 
huoltajalle 

+ rajoituksiin liittyvät perustelut 

Asiakirjakohtaisen herätteen 
toteuttaminen järjestelmään 

erikseen määriteltyjen 
asiakirjojen kohdalle. 

 Lisävaatimuksia järjestelmien toiminnallisuuksiin: täysin uudenlaisia toiminnallisia vaatimuksia 
 Toteutuksessa huomioitava ammattilaisen työn tukeminen (informointi ja näkyvyyden rajoitukset) 
 Toteutettava huolellisesti, jotta virhetilanteet saadaan minimoitua ja tietosuoja varmistettua 



Mikä muuttuu asiakkaan näkökulmasta? 
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Täysi-ikäinen asiakas 
- Pääsee katselemaan omia 

tietojaan tietosuoja-asetuksen 
15 artiklan mukaisesti. 

- Voi jatkossa tehdä tietojen 
luovutuskieltoja. 

- Voi valtuuttaa sähköisesti 
toisen henkilön asioimaan 
puolestaan, jolloin valtuutettu 
näkee Omakannasta samat 
tiedot kuin asiakas itse. 

- Saa Omakannassa tiedon, jos 
asiakirjojen näyttämistä on 
rajoitettu. 

Alaikäinen asiakas 
- Pääsee katselemaan omia 

tietojaan tietosuoja-asetuksen 
15 artiklan mukaisesti. 

- Ei ikärajaa Omakannan 
käytölle. 

- Voi kieltää tietojen 
näyttämisen huoltajalle. 

Alaikäisen asiakkaan huoltaja 
- Pääsee katselemaan 

huollettavan tietoja. 
-  Ei kuitenkaan voi tehdä 

tietojen luovutuskieltoja. 
 

Täysi-ikäisen asiakkaan 
valtuuttama henkilö 
- Pääsee katselemaan 

valtuuttajan tietoja. 

MYÖHEMMIN: Vanhempi, 
jolla sopimukseen 
perustuva oikeus saada 
tietoja (laki lapsen 
huollosta ja 
tapaamisoik. 7§)  
- Pääse katselemaan 
alaikäisen asiakkaan 
tietoja. 

 

• Avoimuus, läpinäkyvyys ja ajantasaisuus  Ajasta ja paikasta riippumatta pääsy kaikkiin omiin, 
lapsen ja valtuuttajan tietoihin. Ml. kertomusmerkinnät eli päivittäiskirjaukset . Esim. omaisen 
päivittäistä hoitoa pääsee seuraamaan eri tavalla kuin ennen.  

• Oikeusturvan vahvistuminen 

• Luottamuksen lisääntyminen sosiaalipalveluja kohtaan 

• Ymmärryksen lisääntyminen omasta tilanteestaan 

• Tärkeää huolehtia lapsen informoinnista, jotta ei vaikuta luottamukseen ja uskallukseen asioida ja 
hakea apua. 

 

 



Mikä muuttuu sosiaalihuollon ammattilaisen 
näkökulmasta? 
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Arvio asiakirjan näyttämisestä tai 

näyttämättä jättämisestä: 
reaaliaikaisesti, eikä vasta sitten kun 
asiakas tai huoltaja pyytää asiakirjoja 

nähtäväksi. 
 

Uusien mekanismien käyttö asiakirjan 
näyttämisen rajaamiseksi: 

- Viivästäminen 
- Erityissisältö 

- Näyttämättä jättäminen huoltajalle 
- Perustelut 

• Kyseessä on merkittävä toiminnallinen muutos 
• ”Ideologinen” muutos voi olla pienempi:  

• Asiakasasiakirjalaki on voimassa, lapsen kielto-oikeuden hyväksyminen ja kirjaaminen on tehtävä jo ennen 
Omakantaa. 

• Asiakirjojen luovuttamista ja luovuttamatta jättämistä asiakkaalle on arvioitu aikaisemminkin, vaikkakin eri 
kohdassa prosessia. 

• Usein asiakirjat laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa, asiakas on tietoinen mitä hänestä kirjataan. 
• Asiakkaiden yhteydenottojen väheneminen?  Helpotusta työhön. 
• Avoimuus voi kuitenkin muuttaa kirjaamista, kirjaamisten sisältöä ja sosiaalityössä tuotettavaa tietoa. Aikaisemmin 

tuotettu muistiinpanoja itselle tai muille työntekijöille, jatkossa asiakas on aina huomioitava. 



Lisätietoja 

Kanta-palvelujen käsikirja 
sosiaalihuollon toimijoille  

Luku 5: Sosiaalihuollon Omakanta 
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