Sosiaalihuollon
asiakastiedon arkisto Kyselytunti
22.5.2019
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6.

Käsitellään ennakkoon toimitetut kysymykset – tällä kertaa ei ennakkokysymyksiä
Kysymykset tietojärjestelmätoimittajille ja toimijoille – ei käsiteltävää
Teemat:


Asiakirjarakenteiden tilat Sosmetassa ja niiden hallinta (THL/Erja Ailio ja Kela/Hanne Laukkanen)



Sosmetan rajapinnat skeemojen käsittelyyn (Kela/Raine Mäki-Korte)



Asian nimeäminen automaattisesti metatiedoista poimimalla (THL/Antero Lehmuskoski)



II vaiheen profiilit ja sertifiointi - tietoisku (THL/Marko Suhonen)

Ajankohtaiset asiat


Palvelutehtävä 2011 – luokituksen OID muutos



Vuoden 2019 tieto- ja toimintamäärittelyjen sekä tietojärjestelmämäärittelyjen julkaisujen esittely



Asiakastiedon arkiston julkaisut ja versiot eri ympäristöissä



Yhteistestauksen kuulumiset

Muut asiat


Tiedoksi, kyselytuntien materiaali saatavilla Kanta.fi sivulla Järjestelmäkehittäjät / Arkkitehtuuri /
Tietojärjestelmätoimittajien tuki ja siellä Kokousmateriaalit 2019



Tuki kesälomakautena



Muistutus tulevista kyselytunneista

Tiedoksi tukikanavat

Teemat
• Asiakirjarakenteiden tilat Sosmetassa ja niiden hallinta (ks. kyselytunnin
erillinen materiaali)

• Sosmetan rajapinnat skeemojen käsittelyyn
• Asian nimeäminen automaattisesti metatiedoista poimimalla (ks.
kyselytunnin erillinen materiaali)

• II vaiheen profiilit ja sertifiointi – tietoisku (ks. kyselytunnin erillinen materiaali)
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Ajankohtaista
• Palvelutehtävä 2011 – luokituksen OID muutos
• Vuoden 2019 tieto- ja toimintamäärittelyjen sekä
tietojärjestelmämäärittelyjen julkaisujen esittely
• Erityisesti kesäkuun julkaisun sisällön esittely

• Asiakastiedon arkiston versiot eri ympäristöissä
• Yhteistestauksen kuulumiset
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Sosiaalihuollon tieto- ja
toimintamäärittelyjen sekä
Tietojärjestelmämäärittelyjen
julkaisusuunnitelma 2019

Julkaisu 06/2019
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06/2019






Kansa II-vaihe:


Omakanta-raportti



Turvakiellon toiminnallinen määrittely (Ratkaisuarkkitehtuuri)



ATJ-vaatimukset



Asiakastiedon kooste



Asiakkuusasiakirja ja asia-asiakirja



Metatietomalli



Skeemojen hallinnan kuvaus

Asiakirjarakenteet:


Äitiyden selvittämisen asiakirjarakenteet (loput)



Toteutusohjeiden yhtenäistäminen (mahd. syyskuu)



Lastensuojelun asiakirjojen lakimuutokset



Päätös avohuollon sijoituksen lopettamisesta



Suostumus sosiaalihuollon lausuntopyyntöön



Isyyden selvittämisen asiakirjarakenteiden korjaukset (lisätieto-kentät)

Toiminnalliset määrittelyt:
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Päivitetyt prosessikuvat

Muut:


Sosiaalihuollon viestinvälitysmääritys (MR-dokumentti)



Opas sosiaalihuollon asiakirjojen kontekstinkuvailuun Kanta-palveluissa



Ratkaisuarkkitehtuuri



Tiedonhallinnan tukiprosessit



Sosiaalihuollon asiakastietomäärittelyjen ja palvelutuotannon toiminnallisten määrittelyjen hallintamallin päivitys

Julkaisu 09/2019
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09/2019


Kansa II-vaihe:
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Sosiaalihuollon rekisterinkäyttövaltuutuksen määrittelyt

Asiakirjarakenteet:


Sosiaalisen luototuksen asiakirjarakenteiden päivitys



Isyyden selvittämisen asiakirjarakenteiden päivitys lomakeuudistuksen mukaisesti



Asiakaskertomusmerkinnät ruotsiksi



Vain turvakotipalveluissa käytettävät asiakirjarakenteet ruotsiksi

Toiminnalliset määrittelyt:


Analyysi vaikutuksista, jos päihdehuollon palvelutehtävä muutettaisiin mielenterveys- ja päihdepalveluiksi



Opas sosiaalihuollon asiakirjojen kontekstinkuvailuun Kanta-palveluissa päivitys

Julkaisu 12/2019
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12/2019






Asiakirjarakenteet:


Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain 20§:n määrittelyt



Analyysi tarvitaanko arvio-asiakirja kiireellisen avun tarpeesta

Toiminnalliset määrittelyt:


Esiselvitys sosiaalihuollon ajanvarauksista



Esiselvitys sosiaalihuollon asiakasmaksuista



Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain 20§:n määrittelyt



Sosiaalihuollon suostumusten hallinnan toiminnallinen määrittely erityisesti informoinnin ja kieltojen osalta

Muut:


11

Opas sosiaalihuollon asiakirjojen kontekstinkuvailuun Kanta-palveluissa päivitys ruotsiksi

Julkaisut eri ympäristöissä
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Julkaisut eri ympäristöissä–
sovellusversiot (Kela)
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Ympäristö

Julkaisu

Pvm

Kuvaus

Asiakastesti (AT)

1.7 -> 2.0

15.11.2018 -> x.6.2019

I vaiheen tuotantoversio, kattaa I vaiheen
määrittelyn mukaiset toiminnallisuudet, ollaan
päivittämässä II vaiheen ominaisuuksia, ei
vaikuta I vaiheen toiminnallisuuteen
• 1.7 -> 2.0 II vaiheen toiminnallisuudet, ks.
sisältö seuraava kalvo

Tuotanto

1.6 -> 1.6.1
1.7

10.1.2019 -> 23.5.2019
-> 11.6.2019

I vaiheen tuotantoversio, kattaa I vaiheen
määrittelyn mukaiset toiminnallisuudet.
• 1.6 -> 1.6.1 versiossa Palvelutehtävä 2011
-luokituksen OID muutos
(1.2.246.537.6.1283.201101)
• 1.6.1 -> 17 ei rajapintamuutoksia

Tuotannonkuva (TK)

1.6 -> 1.7

21.1.2019 -> 11.6.2019

Tuotannon versio asiakastiedon arkistosta

Julkaisuaikataulu 2019 -> tuotantojulkaisu 2020
Julkaisut

Maaliskuu

Kesäkuu

Syyskuu

AT

Julkaisu 2.0 - II vaiheen julkaisu
osa 1:
• Ammattilaisen sähköinen
allekirjoitus
• Asiakaskertomusmerkinnät
(rakenteinen)
• Yhteinen asia
• II vaiheen asiakasasiakirjat
• II vaiheen asiakaskooste

II vaiheen julkaisu 2.0:
• Ammattilaisen sähköinen
allekirjoitus
• Asiakaskertomusmerkinnät
(rakenteinen)
• Yhteinen asia
• II vaiheen asiakasasiakirjat
(metatietomalli)
• II vaiheen asiakaskooste
• Tilapäisen yksilöintitunnuksen
käsittely
• Hyväksytään rakenteinen
asiakasasiakirjojen tallennusmuoto
(JSON/ XHTML)

II vaiheen julkaisu osa 2:
• Uusi asiakkuusasiakirja
• Uusi asia-asiakirja
• Rekisterinkäyttövaltuutus

TUOTANTO
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• Julkaisu 1.6.1
• Palvelutehtävä 2011 luokituksen OID korjaus
• Julkaisu 1.7
(ei rajapintamuutoksia)

• Omakanta

Joulukuu

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston
II-vaihe, julkaisu 4/2020, status


Ammattilaisen sähköinen allekirjoitus



– THL & Kela määrittelyt OK
– AT julkaisu 6/2019



– THL & Kela määrittely määrittelyt lausunnolla 4/2019, määrittely
julkaistaan 6/2019

Asiakaskertomusmerkinnät (rakenteinen)

– AT julkaisu 6/2019

– THL & Kela määrittely OK
– AT julkaisu 6/2019





– THL & Kela määrittely OK



Turvakiellon alaisten tietojen käsittely

– AT julkaisu 6/2019



– THL & Kela määrittely määrittelyt lausunnolla
4/2019, määrittely julkaistaan 6/2019

Tilapäisen yksilöintitunnisteen käsittely
– THL & Kela määrittely OK
– AT julkaisu 6/2019



Asia- ja asiakkuusasiakirjan uudet versiot
– THL & Kela määrittely määrittelyt lausunnolla
4/2019, määrittely julkaistaan 6/2019
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– AT julkaisu 9/2019

Hyväksytään rakenteinen asiakasasiakirjojen
tallennusmuoto (JSON/ XHTML)
– THL & Kela määrittely määrittelyt lausunnolla 4/2019, määrittely
julkaistaan 6/2019

– AT julkaisu 9/2019



Asiakastiedon koosteen rikastetumpi versio
– THL & Kela määrittely määrittelyt lausunnolla 4/2019, määrittely
julkaistaan 6/2019

Yhteinen asia (esim. perhe asiakkaana)
– AT julkaisu 6/2019

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

– AT julkaisu 6/2019



Rekisterinkäyttövaltuutus eli toisen rekisteriin
tallentaminen ja hakeminen
– THL & Kela määrittely lausunnoille 6/2019
– AT julkaisu 9/2019

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston &
Omakanta, julkaisu 4/2020, status


Omakanta


Asiakastietojen katselu
– THL & Kela määrittelyt määrittelyt lausunnolla 4/2019, määrittely julkaistaan 6/2019
– AT julkaisu asiakastiedon arkiston & Omakanta 9/2019



Puolesta-asiointi (alaikäinen, täysi-ikäinen)
– THL & Kela määrittelyt lausunnolla 4/2019, määrittely julkaistaan 6/2019
– AT julkaisu asiakastiedon arkisto & Omakanta 9/2019
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Yhteistestaus
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Yhteistestausjaksot
 Yhteistestausjakso 3-8/2019 on käynnissä
 Seuraava yhteistestausjakso 9/2019 – 4/2020
 Ennen jakson alkua pidetään valmistelutilaisuus 8/2019

 Ilmoittautuminen ennen jakson alkua yhteistestaus@kanta.fi
 Ilmoittautumislomake (sis. järjestelmän tiedot + yhteistestausvalmiutta
arvoivat testitapaukset)
 THL:n järjestelmälomake

 Ohjeistus ja ilmoittautumislomake Kanta.fi-sivuston Testausosiossa
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Muut asiat
 Tiedoksi, kyselytuntien materiaali saatavilla Kanta.fi sivulla
 Kohdassa ”Järjestelmäkehittäjät / Arkkitehtuuri /
Tietojärjestelmätoimittajien tuki” ja alasivu Kokousmateriaalit
2019
 Viety takautuvasti vuoden 2019 kyselytuntien materiaali
– Huomioitava aineiston käytössä, että kokousmateriaali on luonteeltaan
työdokumentaatiota ja kuvaa ajanhetkisiä suunnitelmia

 Kehittämiseen liittyviin kysymyksiin voidaan vastata
heinäkuussa viiveellä
 Tuotantotoiminta normaalia
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Aikataulu vuoden 2019 kyselytunnille
 Aikataulu ja ohjeet löytyvät Kanta.fi sivulta
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Kyselytunnit vuodelle 2019

Ajankohta

Tietojärjestelmätoimittajien kyselytunti

ke 22.5.2019 klo 13-15

- kysymykset kyselytunnille toimitetaan

to 16.5.2019 mennessä

Tietojärjestelmätoimittajien kyselytunti

ke 18.9.2019 klo 13-15

- kysymykset kyselytunnille toimitetaan

ti 10.9.2019 mennessä

Tietojärjestelmätoimittajien kyselytunti

ke 11.12.2019 klo 13-15

- kysymykset kyselytunnille toimitetaan

ti 3.12.2019 mennessä

Lisätietoja ja Yhteystiedot
kantakehitys@kanta.fi


määrittelyt, ohjelmistokehitys, ilmoittautuminen kyselytuntien jakelulistaan, kyselytunneille
lähetettävät kysymykset

sostiedonhallinta@thl.fi


Tieto- ja toimintamäärityksiä koskevat kysymykset

yhteistestaus@kanta.fi


yhteistestaukseen ilmoittautuminen ja yhteistestaukseen liittyvät kysymykset

kanta@kanta.fi


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

tekninentuki@kanta.fi


tuotantohäiriöt

kantapalvelu@thl.fi
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Käyttöönottoihin, aikatauluihin, aaltoihin liittyvät kysymykset

Lisätietoja ja Yhteystiedot
 Käyttöönottokuva tietojärjestelmätoimittajille
 Kanta.fi sivuilla





Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt
Testauksen sivusto
Sertifiointi, olennaiset vaatimukset ja omavalvonta
Palvelut ja käyttö / sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto

 THL:n tiedonhallinnan sivulla
 Sosiaalihuollon tiedonhallinta
 Tietojärjestelmien määrittelyt kootusti
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