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Tuotannon tilanne
Asiakastiedon arkiston ajankohtaiset asiat
Kehittämisen tilanne
Lisätietoja ja yhteystiedot

Tuotannon tilanne 1/2
 Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto on tuotannossa I vaiheen
laajuudessa
 Organisaatioiden käyttöönottoa ohjataan ja tuetaan
käyttöönottoaalloissa





3. aalto valmistautuu tuotannon aloitukseen 5-8/2019
4. aalto käynnissä ohjaustilaisuuksineen
ilmoittautuminen 5. aaltoon käynnissä (tuotannon aloitus 9-12/2019)
Aallon aikataulussa pysyminen edellyttää sertifioitua järjestelmää

 Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto: IT-toimittajalle (pdf 67 kt)
 Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto: Sote-organisaatio (pdf 71 kt)
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Tuotannon tilanne 2/2
 Asiakastestiympäristö avoinna kaikille toimijoille
 I vaiheen ominaisuuksien testaus eri profiilien mukaisesti
 I vaiheen toimintoihin ei ole tulossa muutoksia

 Yhteistestausjaksot
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Yhteistestausjaksot

03/2019-08/2019

09/2019-04/2020

05/2020-12/2020

Ilmoittautuminen ja
valmistautumistilaisuus

02/2019

08/2019

04/2020

Status

Käynnissä

Huom.

I vaiheen yhteistestaus, viimeinen
jakso I vaiheen mukaisen
järjestelmän sertifiointiin

II vaiheen yhteistestaus
käyntiin (pilotti/ensimmäiset
toteuttajat)

II vaiheen yhteistestaus,
avoin jakso kaikille

Tuotannon tilanne – sovellusversiot eri
ympäristöissä
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Ympäristö

Julkaisu ja
julkaisukuvaus

Pvm

Kuvaus

Tuotanto

1.6

10.1.2019

I vaiheen tuotantoversio, kattaa I vaiheen
määrittelyn mukaiset toiminnallisuudet.
- Tulossa 1.6 -> 1.7 ei rajapintamuutoksia

Asiakastesti (AT)

1.6

15.11.2018

I vaiheen tuotantoversio, kattaa I vaiheen
määrittelyn mukaiset toiminnallisuudet.
- Tulossa 1.6 -> 1.7 ei rajapintamuutoksia

Asiakastesti (AT)

2.0

03/2019 ->
06/2019

II vaiheen toiminnallisuus, mm.
- Kertomusmerkintä, Yhteinen asia, ammattilaisen
allekirjoitus, uudet asiakkuus- ja asia-asiakirjat, II
vaiheen asiakasasiakirja, valmius rakenteiseen
tallentamiseen

Tuotannonkuva (TK)

1.6

21.1.2019

I vaiheen tuotantoversio, säilyy aina tuotannon
versiossa vaikka AT ympäristöön päivittyy uusia
ominaisuuksia (aikajaksolla 2019-2020)

Asiakastiedon arkiston ajankohtaista 1/2
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Maaliskuun lopussa julkaistu II vaiheen määrittelyn täydennyksiä ja parhaillaan menossa
lausunto- ja kommentointikierros huhtikuun loppuun
Kesäkuun 2019 julkaisu
 II vaiheen määrittelyt (nyt lausunnolla olevat julkaistaan)
 II vaiheen profiilit ja tukimateriaalia kehittämispolkusta I vaiheen toiminnoista II
vaiheen toimintoihin
 Tavoitteena julkaista kommentointikierrokselle ”Rekisterinkäyttövaltuutus” määrittely
 II vaiheen julkaisu asiakastestiympäristöön, sisältö:
– Kertomusmerkintä, Yhteinen asia, ammattilaisen allekirjoitus, II vaiheen
asiakasasiakirja, valmius rakenteiseen tallentamiseen, uusi asiakkuus- ja asiaasiakirja, rikastettu asiakaskooste, tilapäisen yksilöintitunnuksen käyttö
 Asiakirjarakenteita (THL)
"Ohje sosiaalihuollon yksikössä syntyvien potilastietojen arkistoinnista" on tulossa syksyllä
THL.stä ja siihen on tulossa myös lausuntokierros

Asiakastiedon arkiston ajankohtaista 2/2
 Tietojärjestelmätoimittajille suunnatut kyselytunnit käynnissä
 Ilmoittautuminen kantakehitys@kanta.fi
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Kyselytunnit vuodelle 2019

Ajankohta

Tietojärjestelmätoimittajien
kyselytunti

ke 22.5.2019 klo 13-15

- kysymykset kyselytunnille
toimitetaan
Tietojärjestelmätoimittajien
kyselytunti
- kysymykset kyselytunnille
toimitetaan
Tietojärjestelmätoimittajien
kyselytunti
- kysymykset kyselytunnille
toimitetaan

ti 14.5.2019 mennessä
ke 18.9.2019 klo 13-15
ti 10.9.2019 mennessä

ke 11.12.2019 klo 13-15
ti 3.12.2019 mennessä

Teemana
- Asiakirjarakenteiden hallinta ja tilat
(Sosmeta)
- II vaiheen tietojärjestelmäporfiili,
sertifiointi - tietoisku

Sosiaalihuollon
asiakastiedon arkisto
Kehittämisen tilanne

Kehittämisen tilanne
 II vaiheen sisältö tarkentunut asiakastietolain viivästymisen myötä
 II vaiheen julkaisun alustava aikataulu – aikataulu pysynyt samana
 II vaiheen tuotantokäytön suunniteltu aikataulu 04/2020
 II vaiheen määrittelyt
– Ensimmäinen osa julkaistu 04/2018
– Täydennysosa määrittelyyn lausunto- ja kommentointikierroksella, määräaika
huhtikuun loppuun, määrittelyt julkaistaan 06/2019

 Asiakastestiympäristössä II vaiheen ensimmäinen julkaisu 06/2019
(täydennyksiä 09/2019)
 Yhteistestaus mahdollista 10/2019 alkaen
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Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston
II-vaihe, julkaisu 4/2020, status




– AT julkaisu 4/2019



– THL & Kela määrittely lausunnoilla 4/2019

Ammattilaisen sähköinen allekirjoitus
– THL & Kela määrittelyt OK

– AT julkaisu 6/2019



Asiakaskertomusmerkinnät (rakenteinen)



Yhteinen asia (esim. perhe asiakkaana)

– AT julkaisu 6/2019





Turvakiellon alaisten tietojen käsittely

– AT julkaisu 6/2019



– THL & Kela määrittely lausunnoilla 4/2019

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

Hyväksytään rakenteinen asiakasasiakirjojen
tallennusmuoto (JSON/ XHTML)
– THL & Kela määrittely lausunnoilla 4/2019

– AT julkaisu 6/2019



Asiakastiedon koosteen rikastetumpi versio
– THL & Kela määrittely lausunnoilla 4/2019

– THL & Kela määrittely OK

– AT julkaisu 4/2019

”II-vaiheen tai myöhemmän vaiheen asiakirjan” –
metatietomallin käyttö
– THL & Kela määrittely lausunnoilla 4/2019

– THL & Kela määrittely OK
– AT julkaisu 4/2019

Asia- ja asiakkuusasiakirjan uudet versiot

– AT julkaisu 6/2019



Toisen rekisterinkäyttövaltuutuksella eli toisen
rekisteriin tallentaminen ja hakeminen
– THL & Kela määrittely kesken, lausunnoille 6/2019
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Rötsä & Laukkanen

– AT julkaisu 9/2019

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


Omakanta


Asiakastietojen katselu

– THL & Kela määrittelyt lausunnoilla 4/2019
– AT julkaisu SHARK & Omakanta 9/2019


Puolesta-asiointi
– THL & Kela määrittelyt täysi-ikäisistä OK ja alaikäisen osalta lausunnoilla 4/2019
– AT julkaisu SHARK & Omakanta 9/2019
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Rötsä & Laukkanen

Kanta-palvelujen käyttöönotto sosiaalihuollossa
I-vaiheen käyttöönotto sisältää ensimmäisen laatikon toiminnallisuuksien käyttöönoton.
II-vaiheen käyttöönotto sisältää kahden ensimmäisen laatikon toiminnallisuuksien käyttöönoton.
II-vaihe

I-vaihe
Käyttöönotettavissa 2018 alkaen

• Tietojen arkistointi rekisterinpitäjän omaan käyttöön
• Arkiston perustoiminnallisuus
• Haku, tallennus, korjaus
• Palvelutehtävät, sosiaalipalvelut, prosessit
• Asiayhteys, käyttöoikeudet
• Asiakastiedon kooste
• Käyttöoikeusmääräyksen soveltaminen
• Arkistonhoitajan käyttöliittymä

Käyttöönotettavissa 2020 alkaen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Rötsä & Laukkanen

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

II vaiheen mahdollinen käyttöönottopolku
2020

2019
04/2019
II vaiheen määrittelyjen
lausunto- ja
kommentointikierros (mm.
Omakanta ja turvakielto)
julkaisu asiakastestiympäristöön

02/2018
II vaiheen ensimmäiset
määrittelyt julkaistu
(Yhteinen asia,
kertomusmerkinnät,
ammattilaisen allekirjoitus)
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06-09/2019
II vaiheen toiminnallisuuksien
julkaisu
asiakastestiympäristöön (AT)

06/2019
II riippuvaiset määrittelyt
(Omakanta, turvakielto,
uudet versiot asiakkuus,
asia-asiakirjoista, II vaiheen
asiakirjat, valmius
rakenteiseen arkistointiin)

10/2019 II vaiheen
yhteistestaus alkaa

09/2019
Rekisterinkäyttövaltuutus –
toisen rekisterin käyttö
valtuutuksella (arkistointi ja
haku)

4/2020 II vaiheen
tuotantokäyttö alkaa

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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Lisätietoja ja Yhteystiedot
kantakehitys@kanta.fi


määrittelyt, ohjelmistokehitys, ilmoittautuminen kyselytuntien jakelulistaan, kyselytunneille
lähetettävät kysymykset

yhteistestaus@kanta.fi


yhteistestaukseen ilmoittautuminen ja yhteistestaukseen liittyvät kysymykset

tekninentuki@kanta.fi


tuotantohäiriöt

kanta@kanta.fi


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

kantapalvelu@thl.fi


Käyttöönottoihin, aikatauluihin, aaltoihin liittyvät kysymykset

sostiedonhallinta@thl.fi
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Tieto- ja toimintamäärityksiä koskevat kysymykset

Kiitos
Kela, Kanta-palvelujen yksikkö
kanta.fi
@kantapalvelut

