
Kanta-palvelujen 
askelmerkit 
hyvinvointialueille 



Mitä sote-uudistus ja asiakastietolaki tarkoittavat sosiaali- ja 
terveydenhuollon tiedonhallinnalle? Mitä on tärkeä tietää perustettavien 
hyvinvointialueiden tiedonhallinnasta? Ja miten Kanta-palvelut voivat 
toimia tiedonhallinnan tukena uudistuksessa?

Tähän tietopakettiin on koottu sote-tiedonhallinnan avainasioita 
syntyvien hyvinvointialueiden rakentajien tueksi Kanta-palveluiden 
näkökulmasta.

kanta.fi

http://www.kanta.fi


Hyvinvointialueen  
rekisterinpito
Hyvinvointialuetta muodostettaessa yhdistetään 
aikaisemmin alueella toimineiden julkisten sote-
sektorin toimijoiden sosiaalihuollon asiakasrekisterit 
ja terveydenhuollon potilasrekisterit. Jatkossa 
hyvinvointialue toimii näiden rekisterien rekisterinpitäjänä.

Jokaiselle hyvinvointialueelle muodostuu seuraavat 
aluekohtaiset rekisterit:

• Terveydenhuollon potilasrekisteri

• Työterveyshuollon potilasrekisteri (mm. kuntien vastuulle 
jääneet aikaisemmat työterveyshuollon rekisterit)

• Sosiaalihuollon asiakasrekisteri

On tärkeää, että alueen ammattilaiset osaavat kertoa 
asiakkaille heidän tietojensa käytöstä. 



Miten sote-tieto liikkuu?

Tietojen luovutus 
hyvinvointialueen sisällä 
Terveydenhuollon potilasrekisterin tai 
sosiaalihuollon asiakasrekisterin sisällä asiakkaan 
tietoja saa katsoa ilman annettua luovutuslupaa. 
Asiakkaan aiemmin tekemät tietojenluovutuskiellot 
eivät estä tietojen luovuttamista rekisterin sisällä.

Terveydenhuollon potilasrekisterin ja 
työterveyshuollon potilasrekisterin välillä 
asiakkaan tietoja saa katsoa luovutusluvan avulla. 
Potilaan asettamat kiellot on huomioitava.

Sosiaalihuollon asiakasrekisterin ja 
terveydenhuollon potilasrekisterin välillä 
tietojen katsominen edellyttää asiakkaan 
nimenomaista suostumusta. Tietoja 
luovutetaan suostumuksen perusteella. 

Tietojen luovutus 
toimijoiden välillä
Tietojen luovutus hyvinvointialueiden välillä  
sekä hyvinvointialueen ja yksityisen sektorin  
välillä edellyttää toimialan eli terveyden- 
tai sosiaalihuollon sisäisissä luovutuksissa 
asiakkaan antamaa luovutuslupaa. Asiakas 
voi rajata tietojen luovuttamista kielloilla.

Sosiaalihuollon asiakasrekisterin ja 
terveydenhuollon potilasrekisterin välillä 
tietoja voi luovuttaa asiakkaan antaman 
nimenomaisen suostumuksen perusteella. 



Kolme tietoiskua 
Kanta-palveluista 
hyvinvointialueille 



Tietoisku 1

Miten sote-uudistus 
muuttaa asiakas- 
tietojen käsittelyä?
Sairaanhoitopiirin 
erikoissairaanhoidon 
potilastiedot 

Kunta 1 
terveydenhuollon 
potilastiedot

Kunta 1  
sosiaalihuollon 
asiakastiedot

Kunta 2 
terveydenhuollon 

potilastiedot

Kunta 2 
sosiaalihuollon 

asiakastiedot

Kunta 3 
sosiaalihuollon 

asiakastiedot

Hyvinvointialueen  
terveydenhuollon  
potilastiedot

Hyvinvointialueen  
sosiaalihuollon  
asiakastiedot

• Asiakkaan tiedot ovat paremmin sote-ammattilaisten 
käytettävissä, kun eri palveluntuottajien rekisterien 
tiedot yhdistetään yhteen suurempaan rekisteriin

• Sosiaalihuollon asiakasrekisteristä ja terveydenhuollon 
potilasrekisteristä saatava data ja sen analyysi 
mahdollistavat paremman tiedolla johtamisen 
hyvinvointialueilla

• Hyvinvointialueiden henkilökuntaa täytyy kouluttaa ja 
tukea toimimaan uusien toimintamallien mukaisesti

• Hyvinvointialueiden on varmistettava, mitkä 
aikaisemmat palveluyksiköt siirtyvät hyvinvointialueelle

• Hyvinvointialueen rekisteripitäjätiedot päivitetään 
Kanta-palveluun tallennettuihin tietoihin



Tietoisku 2

Kuinka Kanta-palvelut mahdollistaa 
tiedon liikkumisen?

Asiakkaan  
Kanta-informointi

Eri palveluntuottajien 
sosiaalihuollon 
asiakasrekisterit

Työterveyshuollon 
potilasrekisterit

Asiakas- ja potilastietojen 
luovutustenhallinta

Luovutuslupa ja kiellot

Uudet  
suostumukset

Eri palveluntuottajien 
terveydenhuollon  

potilasrekisterit

Ajantasaiset 
asiakastiedot



Tietoisku 2

Kuinka Kanta-palvelut mahdollistaa 
tiedon liikkumisen?
Kanta-informointi
• Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa ja Uudenmaan 

alueen väliaikaisen tiedonsaantioikeuden myötä kaikille 
kansalaisasiakkaille tulee antaa uusi Kanta-informointi 
koko maassa. Aiemmin vastaanotettu informointi säilyy 
voimassa ja toimii rinnakkain uuden Kanta-informoinnin 
kanssa siten, että tietojen luovutus ei vaarannu.

Luovutuslupa, suostumus 
ja kiellot
• Aiemmin käytössä ollut terveydenhuollon sisäiseen 

tietojen luovutukseen tarvittu suostumus muuttuu 
nimeltään luovutusluvaksi. Terveydenhuollossa annetut 
suostumukset säilyvät voimassa. 

• Asiakas voi rajata luovutuslupaa asettamalla kieltoja. 

• Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon väliseen tietojen 
luovuttamiseen tarvitaan nimenomainen, uusi suostumus.

Vaikutukset 
sosiaalihuollossa
• Asiakastietolaki velvoittaa kaikki julkiset ja yksityiset 

sosiaalihuollon palvelunantajat ottamaan käyttöön 
sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston ja tietojen 
katselu ja hyödyntäminen eri sosiaalihuollon 
palveluntuottajien välillä mahdollistuu Kanta-
palvelujen avulla. Asiakas näkee myöhemmin 
Omakannassa myös omat sosiaalihuollon tietonsa.

• Tarve rakenteiseen tiedonkirjaamiseen 
sosiaalihuollossa lisääntyy.

• Sosiaalihuollon informointivelvoite alkaa, kun 
palvelunantaja on liittynyt Kanta-palveluihin ja 
toimialan sisäiset tietojen luovutukset mahdollistuvat. 



Tietoisku 3

Kuinka Kanta-palvelut tukee 
sote-tiedonhallintaa?
• Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen luovutus tapahtuu 

Kanta-palvelujen kautta turvallisesti
 - Hoito- ja asiakassuhteen voimassaolo varmistetaan teknisesti.

 - Luovuttaa vain ne tiedot, jotka ammattihenkilöllä on mahdollisuus 
saada työtehtävän ja annettavan palvelun mukaan. Asiakkaan 
luovutusluvat ja kiellot tulee huomioida.  

• Rekisterinpitäjämuutokset tehdään Kanta-palveluihin etukäteen, joten 
Kanta-palvelujen kautta hyvinvointialueen rekisterit ovat käytettävissä 
heti hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 1.1.2023.

• Terveydenhuollon ostopalvelun valtuutuksen ja sosiaalihuollon 
rekisterinkäyttöoikeuden avulla yksityisen sektorin palveluntuottajat 
voivat tallentaa asiakkaan tiedot suoraan hyvinvointialueen rekisteriin, 
kun hyvinvointialue toimii palvelun järjestäjänä.

• Kanta-palvelujen keskeisten terveystietojen yhteenvetojen 
avulla tietojen haku Kanta-palvelujen tietomassasta helpottuu ja 
asiakkaan tilanne on helpommin koostettavissa.



Sote-tiedonhallinnan  
askelmerkkejä hyvinvointialueille

1.11.2021 
Asiakastietolaki astui 
voimaan

• Luovutuslupa
• Yhteinen Kanta-informointi
• Reseptin tietojen katselu ei 

edellytä enää suostumusta 
hoitotilanteessa

• Kunnan sosiaalihuollon 
eri rekisterit yhdistyivät 
yhdeksi sosiaalihuollon 
asiakasrekisteriksi

1.1.2023 
Hyvinvointialueet aloittavat 
toimintansa

• Pääsy asiakkaan tietoihin helpottuu 
eri palveluntuottajien rekisterien 
yhdistyessä hyvinvointialueen 
toimialakohtaiseen rekisteriin 

• Asiakkaan tekemät kiellot eivät 
vaikuta hyvinvointialueen sisällä

• Kansalaisille annetaan uusi 
Kanta-informointi

• Sairaanhoitopiirin yhteisrekisteri 
lakkaa ja informointivelvoite 
yhteisrekisteristä poistuu

• Sosiaalihuollon asiakastietojen 
luovuttaminen Kanta-palveluiden 
välityksellä on mahdollista 
sosiaalihuollon toimialan sisällä

• Sosiaalihuollon asiakastiedon 
arkistoon tallennetut 2. vaiheen 
asiakirjat alkavat näkyä Omakannassa

1.1.2024 
Muutoksia asiakkaan 
tietojen luovuttamiseen 
hyvinvointialueiden, 
yksityisen sektorin ja eri 
rekisterien välillä

• Laaja terveydenhuollon luovutus - 
kielto (ei koske reseptitietoja)

• Kiellon kohdistaminen yksityisen 
työterveyshuollon rekisteriin

• Kanta-palveluihin suostumus 
tietojen luovuttamiseen 
sosiaalihuollon ja terveyden- 
huollon toimialojen välillä

• Hyvinvointitietojen luovuttaminen 
sosiaali- ja terveydenhuollon  
ammattihenkilöille asiakkaan 
antamaan suostumukseen 
perustuen

1.9.2024  
Julkisen 
sosiaalihuollon 
toimijat velvollisia 
ottamaan Kanta-
palvelut käyttöön

• Koskee myös yksityisiä 
palvelunantajia, jotka 
tuottavat sosiaalihuollon 
palveluja julkiselle 
sektorille



Kanta-palvelujen 
tiedot hyötykäyttöön 



Tiedot nopeasti ja turvallisesti 
Kanta-palvelujen kautta

• On tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollossa tiedot 
tallennetaan Kanta-palveluihin viivytyksettä. Kelassa on jatkuva 
valmius ottaa tietoja vastaan. Tiedot ovat Kanta-palveluista 
hyödynnettävissä heti, kun ne on sinne tallennettu.

• Sosiaali- ja terveydenhuollon tietoja luovutetaan 
Kanta-palvelujen kautta turvallisesti. Hoito- ja 
asiakassuhteen voimassaolo varmistetaan teknisesti.



Yksityisen sektorin tiedot 
suoraan oikeaan paikkaan

• Terveydenhuollon ostopalvelun valtuutuksen ja sosiaalihuollon 
rekisterinkäyttöoikeuden avulla yksityiset palveluntuottajat 
voivat tallentaa asiakkaan tiedot Kanta-palveluissa suoraan 
hyvinvointialueen rekisteriin, kun hyvinvointialue toimii palvelun 
järjestäjänä.

• Kanta-palveluista tiedot ovat haettavissa oman rekisterin tietoina 
 - luovutuslupaa ei tarvita
 - asiakkaan tekemät kiellot eivät vaikuta

• Palveluntuottajalla on pääsy Kanta-palveluissa järjestäjän 
rekisterissä oleviin tietoihin, jos niin on sovittu ostopalvelun 
valtuutuksessa tai rekisterinkäyttöoikeudessa.

Ostopalvelun valtuutuksen ja 
rekisterinkäyttöoikeuden hyödyt:

• Ei tarvitse rakentaa 
integraatioita yksityisen 
sektorin ja hyvinvointialueen 
järjestelmien välillä

• Ei tarvitse rakentaa etäyhteyksiä 
hyvinvointialueen järjestelmään 
ja ylläpitää yksityisen sektorin 
ammattilaisten käyttöoikeuksia 

• Yksityinen sektori vastaa oman 
järjestelmänsä käytöstä



Tietojen haku ja näyttäminen 
Kanta-palveluista kriittinen 
menestystekijä

• Hyvinvointialueen rekistereissä on usealla asiakas- ja 
potilastietojärjestelmällä tuotettua aineistoa, ja se on 
saatavissa omien tietojen haussa Kanta-palveluista. 

• Asiakas- ja potilastietojärjestelmän pitää osata näyttää 
ja käsitellä eri järjestelmillä tuotettua aineistoa. Lisäksi 
tiedot pitää kyetä näyttämään Kanta-palveluista 
käytettävästi sote-ammattilaisen näkökulmasta. Tilaajien 
kannattaa kiinnittää tähän vaatimukseen huomiota. 

• Tietojärjestelmiä kehittämällä sote-ammattilainen voi 
hyödyntää Kanta-palvelujen tietoja sujuvasti ja käytettävästi.



Keskeisten terveystietojen 
yhteenvedot helpottavat 
tietojen löytymistä 
• Keskeisten terveystietojen yhteenvedot kokoavat asiakkaan 

diagnoosit, riskitiedot, toimenpiteet, rokotukset, fysiologiset 
mittaukset, laboratoriotutkimukset ja kuvantamisen tutkimukset. 

• Keskeisten terveystietojen yhteenvetojen avulla tietojen haku 
Kanta-palvelujen tietomassasta helpottuu ja asiakkaan tilanne 
on helpommin koostettavissa.

• Kantaan tallennettavan datan laatua on tarkkailtava ja 
jatkuvasti parannettava. Yksi keino parantaa datan laatua on 
potilastietojärjestelmiin tehtävä ns. tasonnosto eli vuoden 2016 
rakenteisten määrittelyjen käyttöönotto.

• Tasonnosto parantaa merkittävästi usean eri järjestelmän 
Kanta-palveluun tuottaman tiedon laatua.



Vaadi hyvinvointialueella 
käyttöönotettavalta 
järjestelmältä Kanta-
palvelujen uusimmat 
ominaisuudet. 



Vuonna 2022 käyttöönotettavissa olevat ominaisuudet

Korkea prioriteetti

• Asiakastietolain ja sote-lakien muutokset
 - Uusi informointi, luovutuslupa
 - Hyvinvointialueiden rekisterinpitäjämuutokset

• Yksityisen terveydenhuollon käyttöönotot
• Keskeiset terveystiedot (tasonnosto 2016)
• Alaikäisen puolesta asiointi
• Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotot

 -  Asiakastietolain liittymisvelvoitteen mukainen asiakastietojärjestelmä 
on edellytys liittymiselle 1.9.2024 mennessä.

• Sosiaalihuollon rekisterinkäyttöoikeus
• Resepti-palvelu: Rakenteinen annostus

Muut käyttöönotettavat

• Kuva-aineistojen arkisto/radiologian kuvat + EKG
• Todistusten ja lausuntojen tallennus Potilastiedon arkistoon + välitys
• Terveydenhuollon ostopalvelun valtuutus
• Lähete- ja hoitopalaute
• Terveys- ja hoitosuunnitelma
• Suun terveydenhuollon tietosisällöt
• Ensihoitokertomus
• Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto I-vaihe
• Vanhojen potilastietojen arkisto (vapaaehtoista)
• Resepti-palvelu (uudet toimijat)
• Sairaala-apteekkiresepti



Alueilla varauduttava näiden tietojen 
tallentamiseen Kanta-palveluun
Terveydenhuollon potilastiedot

1.10.2026
• Ajanvarausasiakirja asiakkaalle varatuista ja hänelle 

ilmoitettavista terveydenhuollon ajanvarauksista
• Seulontatutkimuksista syntyvät 

kuvantamistutkimukseen liittyvät asiakirjat ja 
laboratoriotulokset 

• Ajoterveyteen liittyvät todistukset ja lomakkeet
• Tapaturmiin ja ammattitauti-ilmoituksiin liittyvät 

todistukset ja lomakkeet
• Lääkärinlausunto terveydentilasta (T-todistus)
• Lääkärintodistus (TOD)
• Lääkärintodistus C

1.10.2029
• Säteilyrasitustiedot
• Video- ja äänitallenteet sekä valokuvat
• Patologian kuva-aineistot
• Biosignaalit
• Suun terveydenhuollon yksiköiden tallentamat kuvat

Sosiaalihuollon asiakastiedot
Julkinen sosiaalihuolto ja sen 

lukuun toimivat palvelunantajat

1.9.2024
• Lapsiperheiden, työikäisten ja iäkkäiden 

palvelutehtävässä syntyvät asiakirjat

1.3.2025
• Lastensuojelun palvelutehtävässä 

syntyvät asiakirjat

1.9.2025
• Vammaispalvelujen palvelutehtävässä 

syntyvät asiakasasiakirjat

1.3.2026
• Päihdehuollon palvelu tehtävässä 

syntyvät asiakasasiakirjat

1.9.2026
• Perheoikeudellisten palvelujen 

palvelutehtävässä syntyvät 
asiakasasiakirjat

Palveluntuottajan ja asiakkaan 
väliseen sopimukseen perustuvassa 

yksityisessä sosiaalihuollossa

1.1.2026
• Lapsiperheiden, työikäisten, 

iäkkäiden ja vammaispalvelujen 
palvelutehtävässä syntyvät 
asiakirjat

1.3.2026
• Päihdehuollon palvelutehtävässä 

syntyvät asiakirjat

2024

2025

2026

2029 1.10.2029
• Sosiaalihuollon palvelutehtävissä 

syntyvien video- ja äänitallenteiden 
tallentaminen



Asiakas- ja potilastiedot 
Kanta-palveluissa

KÄYTÖSSÄ 
VALTAKUNNALLISESTI

JULKINEN  
TERVEYDENHUOLTO 

100 %
JULKINEN  
SOSIAALIHUOLTO NYT 

70 %
100 % vuonna 2024

APTEEKIT 

100 %

POTILASTIEDOT

2,7 mrd. 
asiakirjaa 6,4 miljoonasta 
henkilöstä

SOSIAALIHUOLLON 
ASIAKASTIEDOT

18,5 milj. 
asiakirjaa 0,7 miljoonasta 
henkilöstä

SÄHKÖISET RESEPTIT

27,1 milj. 
Yli 2 milj./kk

10 X
Tiedon liikkuvuus 
organisaatioiden välillä on 
kasvanut 10-kertaiseksi 
neljässä vuodessa. 

Tietoa haetaan  
toisesta organisaatiosta 

3 milj.  
kertaa kuukaudessa.

Luvut: 12/2021



Omakanta on ikkuna omiin 
terveystietoihin

ILMAINEN KÄYTTÄJÄLLE 

24/7

3,8 milj. 
käyttäjää

42,4 milj. 
käyntiä

3,4 milj. 
reseptien uusimispyyntöä

4,5 milj. 
suostumusta 
terveystietojen 
luovutukseen

~ 2 milj. 
Koronan myötä uusia 
kävijä-ennätyksiä, nyt 
lähes kaksi miljoona 
käyttäjää joka 
kuukausi.

OMAKANNAN YLLÄPITO  
JA KEHITYS 

1,8 milj. €  

Mikäli Omakannan 
kustannuksia suhteuttaa 
käyntimääriin, yksi 
Omakannassa käynti 
maksaa  

5 snt

Luvut: 12/2021



Kysy ja lue lisää 

www.kanta.fi
p. 020 634 7787
kanta@kanta.fi
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