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Tuotannon tilanne
 Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto on tuotannossa I vaiheen
laajuudessa, käyttöönotot etenevät hyvässä vauhdissa
 Noin 3 milj. asiakirjaa

 Organisaatioiden käyttöönottoa ohjataan ja tuetaan
käyttöönottoaalloissa
 5. aalto käyttöönotot menossa (tuotannon aloitus 9-12/2019)
 6. aallon valmistelut käynnissä, II vaiheen pilottiaalto (tuotanto 58/2020)
 7. aallossa II vaiheen käyttöönoton aalto (tuotanto 9-12/2020)
 Aallon aikataulussa pysyminen edellyttää sertifioitua järjestelmää
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Tuotannon tilanne – sovellusversiot eri
ympäristöissä

4

Ympäristö

Julkaisu ja
julkaisukuvaus

Pvm

Kuvaus

Tuotanto

1.7

11.6.2019

I vaiheen tuotantoversio, kattaa I vaiheen
määrittelyn mukaiset toiminnallisuudet

Asiakastesti (AT)

2.1

10.10.2019

II vaiheen toiminnallisuksien julkaisu

Asiakastesti (AT)

2.2

12/2019

Julkaistaan
- rekisterinkäyttöoikeuden toiminnallisuudet
- Tuki Valmis-statukseen siirtyneille asiakkuusasia-asiakirjat sekä asiakaskertomusmerkinnät (II
vaiheen tietosisältöjä)

Tuotannonkuva (TK)

1.7

12.6.2019

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

Sosiaalihuollon
asiakastiedon arkisto
Kehittämisen tilanne

Vaiheittainen kehittäminen ja eri
kehitysvaiheiden tuki
 Yhteistestaus II vaiheen vaatimusten mukaisesti
 Toiminnallisuus, tietosisällöt
 Yhteentoimivuus tietosisällöissä kannattaa huomioida käyttötarpeen mukaan,
ks. myös profiilikuvaukset

 Kesällä 2019 on julkaistu II vaiheen mukaiset
tietojärjestelmäprofiilit, joissa kuvataan käyttötarkoituksen mukaan
vaatimukset tietojärjestelmille (II vaiheen vaatimustenmukaisuus)
 Liite 3d: Sosiaalihuollon arkiston profiilit
 Esitys 09/2019 kyselytunnilta: II vaiheen osatoteutusmahdollisuuksien
esittely ja II vaiheen profiilit
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Vaiheittainen kehittäminen ja eri
kehitysvaiheiden tuki
 I vaiheen sertifikaatilla olevalla järjestelmällä voi liittyä/on järkevää liittyä
asiakastiedon arkistoon vuoden 2021 loppuun



Käyttöönotto tehtävä voimassa olevalla sertifikaatilla ja käyttöaikaa oltava riittävästi
jäljellä
Olettama: ”I vaiheen mukaiset järjestelmät on sertifioitu vuonna 2018 ja pääosin
sertifikaatit ovat voimassa 5 vuotta, jolloin sertifikaatit vanhenevat vuoden 2023
aikana”

 I vaiheen tietosisällöt on sallittu arkistoida niin kauan, kun järjestelmän I vaiheen
vaatimustenmukainen sertifikaatti on voimassa
 Asiakastiedon arkistoon liittyneillä tietojärjestelmällä pitää olla voimassa oleva
sertifikaatti, uusi sertifiointi tehdään voimassaolevilla vaatimuksilla
 Tietojärjestelmäprofiilit ohjaavat toiminnallisuuksien ja tietosisältöjen
käyttöönottoa
 Lainsäädännön velvoittavuus huomioitava myöhemmin
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Kehittämisen tilanne – sosiaalihuollon
asiakastiedon arkiston vaihe II
 II vaiheen toiminnallisuudet julkaistu asiakastestiympäristössä
(loppujulkaisu 12/2020)
 II vaiheen loppumäärittelyt julkaistu 09/2019 (rekisterinkäyttöoikeus)
 Omatoiminen testaus AT ympäristössä on mahdollista
 Yhteistestaus on mahdollista käynnistää

 II vaiheen tuotantokäytön suunniteltu aikataulu 04/2020
 Sosiaalihuolto Omakannassa
 Omakannan kehittäminen käynnissä ja julkaistaan
asiakastestiympäristöön käytettäväksi myöhemmin (ks. Omakannan
julkaisuaikataulu)
 Tuotantoaikataulu riippuvainen Asiakastietolaista (lausunnolla)
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II vaiheen mahdollinen käyttöönottopolku
2019

2020

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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06-09-12/2019
II vaiheen toiminnallisuuksien
julkaisu
asiakastestiympäristöön (AT)

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

10 ~ 12/2019
II vaiheen
yhteistestaus alkaa

09/2019
Rekisterinkäyttöoikeus
määrittely –
palveluntuottaja voi käyttää
järjestäjän rekisteriä
(arkistointi ja haku)

Käyttöönoton valmistelu,
testaaminen,
kehittäminen, pilotointi

4/2020
II vaiheen
tuotantokäyttö
alkaa

Kanta-palvelujen vaiheittainen toteutus
sosiaalihuollossa
III-vaihe
II-vaihe
I-vaihe
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Käyttöönotettavissa 2018 alkaen

Käyttöönotettavissa 2020 alkaen

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

• Asiakastietojärjestelmissä
• Ammattilaisen sähköinen allekirjoitus
• Rakenteiset asiakaskertomusmerkinnät
• Yhteinen asia (esim. perhe asiakkaana)
• Asia- ja asiakkuusasiakirjan uudet versiot
• II-vaiheen tai myöhemmän vaiheen asiakirja –
metatietomallin käyttö
• Asiakastiedon koosteen rikastetumpi versio
• Turvakiellon alaisten tietojen käsittely
• Tilapäisen yksilöintitunnisteen käsittely
• Hyväksytään rakenteinen asiakasasiakirjojen
tallennusmuoto (JSON/ XHTML) ja rakenteisten
asiakasasiakirjojen tallennusmahdollisuus
valmistumisaikataulun mukaisesti
• Rekisterinkäyttöoikeus eli toisen rekisteriin
tallentaminen ja hakeminen (järjestäjä-tuottaja
malli)
• Omakannassa asiakastietojen katselu, puolestaasiointi

Käyttöönotettavissa 2022 alkaen

Asiakastiedon arkiston ajankohtaista
 Asiakirjarakenteista kuulemiskierros käynnissä (THL)
 Tutustu tarkemmin Sosiaalihuollon asiakirjarakenteiden kuulemiset 2019-2021

 Tietojärjestelmätoimittajille suunnatut kyselytunnit käynnissä
 Ilmoittautuminen kantakehitys@kanta.fi

 Vuoden 2020 kyselytuntien aikataulu tullaan julkaisemaan joulukuussa
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Kyselytunnit vuodelle 2019

Ajankohta

Tietojärjestelmätoimittajien
kyselytunti

ke 10.12.2019 klo 12:30-14:30

- kysymykset kyselytunnille
toimitetaan

to 4.12.2019 mennessä

Teemana
- 12/2019 julkaisun esittely
- Rekisterinkäyttöoikeus
toiminnallisuuden esittely
- Rekisterinpitäjämuutokset
- Tuetut versiot asiakkuus – ja asiaasiakirjasta II vaiheessa

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

