Sosiaalihuollon
asiakastiedon arkisto Toimittajayhteistyökokous
1.4.2020

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston
tilannekatsaus
 Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa kehitetään vaiheittain
 I vaiheen käyttöönotot käynnissä
 II vaiheen käyttöönottoja valmistellaan – organisaatioissa
valmistautuminen käynnissä ja tietojärjestelmissä kehittämistyöt
käynnissä

 Käyttöönottojen tilanne
 Asiakastiedon arkisto käytössä 44 organisaatiolla
 Asiakirjoja tallennettu noin 4,5 miljoonaa 220 000 henkilöstä
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II vaiheen tuotannonjulkaisu 5/2020, kutsu
testaukseen
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2. vaiheen tuotannon julkaisu 5/2020
 Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 2. vaiheen
toiminnallisuuksien käyttöönotto tuotannossa toukokuun alussa
 Arkistossa on tehty muutoksia, jotka voivat vaikuttaa myös 1.
vaiheen toteutuksiin
 Toivotaan testausta asiakastestiympäristössä (AT-ympäristössä)
 varmistetaan 1. ja 2. vaiheen toiminnallisuuksien
yhteensopivuus
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2. vaiheen tuotannon julkaisu 5/2020
Testauksessa huomioitavaa
 Asiakkuus- ja asia-asiakirjoilla on oikeat I -vaiheen skeemaversiot
(contentSpecificationId)


Asiakkuusasiakirjalla 1.2.246.537.6.1505.201601.1.2018.8.31



Asia-asiakirjalla 1.2.246.537.6.1505.201601.2.2018.12.1

 Palveluyksiköt tarkistetaan sote-rekisteristä
 Interaktion RCMR_IN2000032FI01 skeemamuutos


Appendix-rakenne on siirretty sosiaalihuollon laajennokseen hl7fi_extensions_cdar2header_sos.xsd

 Aktiivirekisterinpitäjä tietoa varten on lisätty uusi kenttä
activeCustodian
 Aikaisemmin on jo muuttunut Palvelutehtävä luokituksen koodisto
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2. vaiheen tuotannon julkaisu 5/2020
 Testauksen voitte tehdä omaan tahtiin ja aikaa on huhtikuun
loppuun asti
 Tai voitte osallistua ns. yhteisiin testaussessioihin


tiistaina 31.3. klo 9–11



tiistaina 21.4. klo 13–15



Skypen päässä asiantuntijoita, kalenterikutsun saa pyydettäessä

Lisätietoja ja testihenkilötunnuksia saatte minulta samoin testien tulokset ja
ongelmatilanteet voitte ilmoittaa suoraan minulle kirsi.bomberg@kela.fi

6

Määrittelyjulkaisut:
Tieto ja toiminta
Tietojärjestelmämäärittelyt
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Maaliskuu julkaisupaketti (julkaisupäivä 6.4.2020)
 Tietojärjestelmämäärittelydokumentaatio:
 Tekninen ohje organisaatiotietojen käsittelystä sanomalla:
rekisterinkäyttöoikeus, järjestäjä- ja tuottajatiedot HL7-sanomissa ja
asiakirjoissa, Kela
 Metatietomallin päivitys (korjaus), Kela
 ATJ-vaatimuukset (rekisterinkäyttöoikeuden, rakenteisten asiakirjojen
käsittelyn), Kela
 Asiakkuus- ja asia-asiakirja excel-määrittelyyn korjaus (päivitetään
version voimassaolo/ I vaiheen vaatimuksenmukainen versio)
 Kanta.fi -sivulle THL:n Sosiaalihuollon Kanta-palvelut sivustolta
Tietojärjestelmien määrittelyt -sivun tiedot

 Sosiaalihuollon asiakirjarakenteiden kuulemiskierros käynnissä
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Tiedoksi: (tilanne 1.4.2020)
Asiakastiedon arkiston julkaisut ja versiot eri
ympäristöissä
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Vaiheittainen käyttöönotto
I vaihe

II vaihe

Vanhojen tietojen arkistointi

Liittymisvelvoite

Vapaaehtoista

Vapaaehtoista

Vapaaehtoista

Käyttöönottoaika

Vuoden 2021 loppuun asti. I vaiheen mukaisia
tietoja otetaan arkistossa vastaan niin kauan kuin
tietojärjestelmän sertifiointi on voimassa (~2023)

Alustavasti vuoden 2023 loppuun asti

Toistaiseksi kaikissa vaiheissa niin
kauan kuin tietojärjestelmän
sertifiointi on voimassa

Käyttöönoton aallot

1-10

6 –15 (6. aallossa vain pilottiorganisaatiot)

Kaikissa aalloissa

Tietojärjestelmä

Organisaatio päättää. Järjestelmän on oltava
sertifioitu ennen 8/2019.

Organisaatio päättää

Organisaatio päättää

Toiminnallisuudet

Perustoiminnallisuudet: tietojen tallennus, haku ja
hyödyntäminen rekisterinpitäjän omaan käyttöön

Perustoiminnallisuuksien lisäksi kaikki tai osa II
vaiheen toiminnallisuuksista. II vaiheen
toiminnallisuuksia voi ottaa käyttöön osittain myös I
vaiheen mukaisella tietojärjestelmäprofiililla.

Tietojen tallennus ja/ tai haku

Tiedot

Arkistoidaan I vaiheen mukaisia, omaan rekisteriin
kuuluvia tietoja PDF/ XHTML muodossa

Arkistoidaan II vaiheen mukaisia tietoja PDF/ XHMTL
tai rakenteisessa JSON muodossa tai arkistoidaan I
vaiheen mukaisia tietoja PDF/ XHTML muodossa.
Oman rekisterin tietojen lisäksi toisen rekisteriin
kuuluvia tietoja rekisterinkäyttöoikeuden avulla.

Arkistoidaan vanhoja tietoja PDF/
XHTLM muodossa

Omakanta

I vaiheen mukaiset tiedot eivät tule näkymään
asiakkaalle Omakannassa

II vaiheen mukaiset tiedot tulevat näkymään
asiakkaalle Omakannassa

Vanhat tiedot eivät tule näkymään
asiakkaalle Omakannassa
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Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston
II-vaihe, status  tuotannon julkaisu 5/2020




Ammattilaisen sähköinen allekirjoitus



– THL & Kela määrittelyt Valmis

– Asiakirjarakenteet Valmis-tilassa (julkaisu Sosmetassa)

– AT julkaisu Valmis

– AT julkaisu Valmis

Yhteinen asia (esim. perhe asiakkaana)
– THL & Kela määrittely Valmis



– AT julkaisu Valmis



– AT julkaisu Valmis

– AT julkaisu Valmis



Tilapäisen yksilöintitunnisteen käsittely



Asiakastiedon koosteen rikastetumpi
versio
– THL & Kela määrittely Valmis
– AT julkaisu Valmis



Asiakaskertomusmerkinnät (rakenteinen)
– THL & Kela määrittely Valmis, asiakirjarakenteet
Valmis-tilassa (julkaisu Sosmetassa)
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– AT julkaisu 6/2019 ja 10/2019

Hyväksytään rakenteinen asiakasasiakirjojen
tallennusmuoto (JSON/ XHTML)
– THL & Kela määrittely Valmis

– THL & Kela määrittely Valmis
– AT julkaisu Valmis

”II-vaiheen tai myöhemmän vaiheen asiakirjan” –
metatietomallin käyttö
– THL & Kela määrittely Valmis

Turvakiellon alaisten tietojen käsittely
– THL & Kela määrittely Valmis



Asia- ja asiakkuusasiakirjan uudet versiot

– AT julkaisu Valmis



Rekisterinkäyttöoikeus eli toisen rekisteriin
tallentaminen ja hakeminen
– THL & Kela määrittely Valmis
– AT julkaisu Valmis

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto &
Omakanta, status  tuotannon julkaisu 5/2020
 Omakanta


Asiakastietojen katselu
– THL & Kela määrittelyt Valmis
– AT julkaisu Omakanta ilmoitetaan myöhemmin



Puolesta-asiointi (alaikäinen, täysi-ikäinen)
– THL & Kela määrittelyt täysi-ikäisistä Valmis (sote-määrittely) ja alaikäisen osalta Valmis
– AT julkaisu asiakastiedon arkistossa 10/2019 (edellytykset arkistoida asiakirjoja, joita käsitellään
Omakannassa puolesta-asioinnin tilanteessa)
– AT julkaisu Omakanta ilmoitetaan myöhemmin
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Julkaisut eri ympäristöissä–
sovellusversiot (Kela)
Ympäristö

Julkaisu

Pvm

Kuvaus

Asiakastesti (AT)

2.2

19.12.2019

-
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Julkaistu II vaiheen toiminnot
Tuki Valmis-statukseen siirtyneille asiakkuus- asia-asiakirjat sekä
asiakaskertomusmerkinnät
I vaiheen toiminnot myös tuettuna

Asiakastesti (AT)

2.3

19.3.2020

I ja II vaiheen toiminnallisuus käytettävissä
Tekninen versiopäivitys, ei vaikutusta rajapintaan

Tuotanto

1.7

11.6.2019

I vaiheen tuotantoversio, kattaa I vaiheen
määrittelyn mukaiset toiminnallisuudet

Tuotannonkuva (TK)

1.7

12.6.2019

Testiympäristö, jossa tuotannon versio arkistosta.
Käytettävissä tuotannon testaamiseen.

Julkaisuaikataulu 2020  tuotantojulkaisu 2020
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Julkaisut

Maaliskuu

AT

II vaiheen julkaisu 2.3:
• Ei rajapintamuutoksia

TUOTANTO

II vaiheen julkaisu
7.5.2020

Huomioitavaa

• Suositellaan järjestelmien
regressiotestausta AT
ympäristössä,
valmistautuminen II vaiheen
tuotantopäivitykseen
• II vaiheen yhteistestaus
käynnissä

Kesäkuu

Syyskuu
II vaiheen julkaisu 2.4:
• II vaiheen mahdolliset
täydennykset

Joulukuu

