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Asia: Hallituksen esitys HE 345/2014 vp eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asia-

kasasiakirjoista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä kä-

sittelystä annetun lain muuttamisesta 

 

 

Sosiaalihuollosta on puuttunut lainsäädäntö, joka olisi ohjannut asiakasasiakirjojen laatimista, säi-

lyttämistä ja arkistointia. Nykyisin tilanne eri kunnissa onkin hajanainen, asiakastyöstä syntyvän tie-

don käyttö palvelukokonaisuuksien hallintaan, johtamiseen, tilastointiin tai tutkimukseen ei ole ol-

lut mahdollista toivotulla tavalla. Myöskin asiakkaan on ollut hyvin vaikeaa saada selville, missä 

kaikkialla hänen asiakastietojaan on ja mitä hänestä on eri yhteyksissä asiakirjoihin kirjattu. Nyt esil-

lä olevien lakien tultua voimaan, voidaan viedä käytäntöön se pitkä ja vaativa taustatyö joka kym-

menen viimeisen vuoden aikana on tehty sosiaalihuollon palvelutehtävien jäsentämiseksi, tietosi-

sältöjen määrittämiseksi ja kokonaisarkkitehtuurin luomiseksi ja näin luoda vankka pohja koko sosi-

aalihuollon tiedonhallinnalle. 

 

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalailla on laajat ja kauaskantoiset vaikutukset koko sosiaalihuoltoon 

edellyttäen, että sen toimenpano onnistuu ja myös suunniteltu toinen vaihe toteutuu. Toisessa vai-

heessa on tarkoitus muun muassa luoda lainsäädännölliset edellytykset asiakas- ja potilastietojen 

yhteiselle hyödyntämiselle. Tärkeä tavoite on myös se, että kansalaisilla olisi vuoteen 2020 men-

nessä mahdollisuus tarkistaa omat Kansa-arkistoon tallennetut sosiaalihuollon asiakastietonsa kan-

salaisen käyttöliittymän avulla.  Nyt esillä oleva lainsäädäntö tasa-arvoistaa sosiaalihuollon  ja ter-

veydenhuollon  siten, että molemmat voidaan omista lähtökohdistaan ottaa huomioon uusien asia-

kastietojärjestelmien rakentamisessa. Onkin tärkeää, että laki esitetään tulevaksi voimaan jo 

1.4.2015 siitäkin huolimatta, että kaikkia  edellytyksiä sen  toimeenpanemiseksi ei vielä tuolloin 

olekaan. 

 

5 § Toimivaltasäännös 

Pykälässä 5  (Toimivaltasäännös)  säädetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle tehtäväksi antaa 

tarkemmat määräykset asiakirjojen rakenteista ja asiakirjoihin merkittävistä tiedoista. Toimeenpa-

non kannalta säännös on aivan ratkaisevassa asemassa. Lain toteutumisen aikataulun avainkysymys 

onkin, millä aikataululla THL pystyy antamaan tarkemmat määräykset. Vaikka perusteellista valmis-

telua on tehty jo vuosia, on sosiaalihuollon lainsäädännössä tapahtunut aivan viime aikoina muu-

toksia, jotka pakottavat tarkistamaan aikaisempaa työtä. Uusi sosiaalihuoltolaki esimerkiksi määrit-

tää palvelutehtävät eri tavalla kuin aikaisempi laki. Pykälässä 22 säädetäänkin, että ”THL antaa 



 

 

määräykset sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta”.  Kärjistetystä sanoen entiseltä lainsää-

däntöpohjalta jatkavat vain perhe- ja kasvatusneuvolapalvelut, adoptioneuvonta ja päihdepalvelut  

- kaikkien muiden sosiaalipalvelujen osalta lainsäädäntö on aivan viime aikoina  uudistunut tai uu-

distumassa. Olisikin ensiarvoisen tärkeää että THL:n työ resursoidaan siten, että määräykset voi-

daan antaa niin, että laissa kaavailtu täysimittainen toimeenpano olisi mahdollista siten kuin voi-

maantulosäännöksissä on kaavailtu. 

 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle on säädetty  myös pykälässä 23 tehtäväksi ”antaa määräyk-

set niistä perusteista, joiden mukaisesti sosiaalihuollon palvelunantajan on määriteltävä käyttöoi-

keudet sosiaalihuollon asiakastietoihin”. Tärkeä ja kiireellinen tehtävä tämäkin.   

 

7 ja 8 § Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen sekä monialainen kirjaaminen 

Pykälät 7 (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen kirjaaminen sosiaalihuollon toimintayksikön 

sisäisessä yhteistyössä) sekä pykälä 8 (Asiakastietojen kirjaaminen organisaatioiden välisessä yh-

teistyössä) ovat herättäneet kunnissa paljon myönteistä huomiota joskin on toivottu, että ne olisi-

vat sallineet vielä pidemmälle viedyn, koko asiakasprosessia koskevan tiedon yhteisen  hyödyntä-

misen. Pykälät eivät vielä mahdollista sitä, että esimerkiksi lapsen tai nuoren asiassa kunnan lasten-

suojelun sosiaalityöntekijä, terveyskeskuslääkäri, sairaalan sosiaalityöntekijä tai psykiatri voisivat 

kirjata asiakassuunnitelman tai –kertomuksen yhteiseen asiakirjaan. Pykälät kyllä  parantavat eri 

ammattiryhmien yhteistä asiakastiedon hallintaa silloin kun he työskentelevät samassa toimipis-

teessä  jota voi pitää sitäkin jo huomattavana parannuksena nykyiseen.     

 

Lain perusteluissa on hyvin kuvattu, mitä nämä toimintayksiköt voivat olla. Tällaisia yksiköitä on 

kaikissa sosiaalipalveluissa – niin vanhustenhuollossa, vammaispalveluissa, päihdehuollossa ja las-

tensuojelussa joten tarvetta  tälle lain avaamalle uudelle mahdollisuudelle kyllä on. Rajaus saman 

toimintayksikön sisällä tapahtuvaan tiedon yhteiseen hyödyntämiseen   on kuitenkin  mielestämme 

liian suppea ja sitä tulisikin seuraavassa vaiheessa laajentaa kaikkiin asiakkaan palveluun osallistu-

viin, jotta monialainen yhteistyö olisi aidosti asiakasta hyödyntävää ja ammattilaisten työtä tuke-

vaa.  

 

Kummastusta on herättänyt 7  pykälän lause ”yhteisestä asiakassuunnitelmasta voidaan tallettaa 

kopio potilasrekisteriin”- Käytännössä moderneissa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä asiakas-

tietojärjestelmissä ei enää kopioida tietoja eri rekistereihin vaan tiedot tallennetaan yhteen yhtei-

seen tietokantaan. Tietojen käyttöä hallitaan roolikohtaisten näkymien ja käyttöoikeuksien avulla 

(esim. terveydenhuollon ammattihenkilöllä olisi pääsy sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiseen 

suunnitelmaan tai osaan siitä) eikä kopioimalla tietoja. Tämä 7 §:n toisen momentin kohta on ihme-

tyttänyt niitä, jotka rakentavat aidosti integroituja asiakastietojärjestelmiä. Tavoitetila olisi se, että 

kopiota ei tarvittaisi vaan sekä lainsäädäntö että tietojärjestelmä mahdollistaisivat yhteiset asiakas-

asiakirjat, joita hallitaan käyttöoikeuksien määrittelyllä.   

  Asiakkaan näkökulmasta tiedonhallinta tulee nykyistä hallitummaksi 

Asiakkaan näkökulmasta lakiin saattaa kohdistua pelkoja siitä, että tietojen tallentaminen yhteen 

asiakasrekisteriin tai kokoaminen kansalliseen arkistoon avaisi tiedot nykyistä helpommin myös ul-

kopuolisille.  Asiakkaan näkökulmasta tilanne kuitenkin  paranee, koska tietojen tallentaminen, ar-

kistointi ja käyttö on valtakunnallisesti säädeltyä ja hallittua. Yksityisyyden suojaa ja  tietojen salas-

sapitoa koskevat säännökset ovat tiukkoja ja tämä laki ei niitä muuta. Tämä laki kuitenkin luo sen 

pohjan, että kaikki asiakastietoa on yhtenäisesti ja rakenteisesti kirjattu ja tallennettu kansalliseen 

arkistoon, josta asiakas tulee näkemään omat tietonsa samaan tapaan kuin terveydenhuollon oma-

kanta-arkistosta. Palvelutehtävien aikaisempaa  parempi jäsennys turvaa myös sen, että asiakkaan 



 

 

on helpompi löytää omat tietonsa kootusti. Tietojen säilytysajat on määritelty lainsäädännössä. 

Tärkeää että lain merkitys myös asiakkaalle ja heitä kohtaaville työntekijöille pystytään avaamaan ja 

hälventämään mahdollisia ennakkoluuloja. Lain perusteluissa onkin  erinomaisen hyvin kuvattu ko-

ko se lainsäädäntö, joka asiakkaan yksityisyyden turvaksi on olemassa. 

 

Neuvontaa ja ohjausta ei kirjata  -  asiakkaan oikeus anonyymiin apuun 

Sosiaalihuollossa syntyy jo uuden sosiaalihuoltolainkin kannustamana yhä enemmän matalankyn-

nyksen palveluja, joissa annetaan neuvontaa ja ohjausta ja asioidaan  anonyymisti. Myös yhteyden-

otot sosiaaliasiamieheen johtuvat usein  neuvonnan  ja ohjauksen tarpeesta. Lakiesityksen mukaan 

tällaista asiakastietoa ei kirjata, mikä onkin hyvä asia. Asiakkaalla on oltava jatkossakin vapaus valita 

haluaako hän  vain anonyymia ohjausta ja neuvontaa, jolloin tapahtumasta ei synny asiakasasiakir-

jaa. Asiakasta onkin aina  informoitava, mikäli hänen asiassaan syntyy asiakasasiakirja, ja että se 

voidaan välttää nimettömällä neuvonnalla. Kansalaisella onkin oltava myös itsellään mahdollisuus 

hallita milloin hänelle syntyy asiakirjoihin kirjattu  sosiaalihuollon asiakkuus. 

 

Raja siihen, mikä on sellainen palvelutapahtuma, josta syntyy kirjausvelvoite voi olla aluksi vaikeaa. 

Aikaisemmin asian vireilletuloa ei ole tarvinnut kirjata ja niinpä esimerkiksi ajanvarausta ei yleensä  

ole kirjattu asiakastietoihin asian vireilletulona vaan tieto on jäänyt vain ajanvarausjärjestelmiin. 

Uuden lain mukaan velvollisuus kirjata asiakastiedot alkaa kun palvelunantaja on saanut tiedon 

henkilön palvelutarpeesta (§4) – siis juuri usein  ajanvarauksen yhteydessä.   

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakastietojärjestelmän mahdollisuudet 

Pääkaupunkiseudulla on menossa mittava työ asiakastietojärjestelmän uusimiseksi (APOTTI). Järjes-

telmähankinta tehdään vuoden 2015 aikana ja uusi asiakastietojärjestelmä tulee asteittain käyt-

töön vuoden 2017 alusta. Apotti yhdistää sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-

hoidon asiakastiedon. Apotin asiantuntijat ovatkin kiinteästi seuranneet nyt esillä olevan lainsää-

dännön valmistelua ja pyrkineet varmistamaan että uusi asiakastietojärjestelmä huomioi uuden 

lainsäädännön vaatimukset. Järjestelmän hankintaan liittyvät  vaativuusmäärittelyt sisältävätkin jo  

kaikki ne muutokset, jotka sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain  nojalla tulevat. Ajattelumalli integ-

roidusta asiakastiedosta kuitenkin jo pidemmälle viety kuin mitä nyt tässä laissa esitetään. Apotti 

on uuden sukupolven joustava ja kyvykäs asiakastietojärjestelmä, joka mahdollistaa muutosten te-

kemisen myöhemmissä vaiheissa helposti. Ei siis ole  merkitystä sillä, jos sosiaalihuollon palveluteh-

tävissä tai tietosisällöissä tapahtuu muutoksia  - järjestelmä taipuu.  

 

Ilman sitä laajaa taustatyötä joka sosiaalihuollon tietosisältöjen määrittämiseksi on kansallisesti 

tehty, olisi Apottia valmistelevilta kunnilta vaadittu huomattavasti enemmän valmistelutyötä ja so-

siaalihuollon tietosisällöt tuskin olisivat tulleet riittävästi katetuksi. Tämä kertoo siitä merkityksestä, 

joka kansallisella työllä ja sitä tukevalla lainsäädännöllä on sosiaalihuollon tiedonhallinnalle. 

 

Sote-uudistus tarvitsee tuekseen sosiaalihuollon yhtenäistä tiedonhallintaa 

Sosiaalihuollon asiakastiedot eivät nykyisin ole siinä muodossa, että niitä voitaisiin hyödyntää asia-

kastyön raportoinnin, tilastoinnin, johtamisen tai tutkimuksen tarpeisiin. Jotta asiakkaiden palvelu-

prosessien yhtenäistäminen tai  eri palveluntuottajien  vertailu onnistuisi, on sosiaalihuollon asia-

kastieto kirjattava yhtenäisesti ja rakenteisesti. Yhtenäisyys toteutuu tällä lailla, mutta tiedon ra-

kenteisuus on vielä tämän jälkeenkin hyvin vaatimatonta.  Nykyisissä tietosisällöissä on vain vähän 

pakollisia kenttiä. Myös vapaata tekstiä sallitaan edelleen paljon. Olisikin siis edettävä ripeästi myös 

tiedon pidemmälle viedyn rakenteistamisen puolesta, jotta kunnollinen johtamisen edellyttämä ti-

lastoseuranta olisi mahdollista. 

 



 

 

Paljon odotettu, huolellisesti valmisteltu lakiesitys 

Hallituksen esitys on huolellisesti valmisteltu. Nykytila on selvitetty ja kuvattu hyvin ja lain vaikutuk-

set   arvioitu perusteellisesti. Pykälät ja niiden perustelut ovat täsmällisiä. Lain valmistelussa on 

kuultu eri tahoja ja otettu muutosesitykset huomioon.  Asiakirjojen tietosisältöjä on valmisteltu 

vuosien mittaan hyvin laajan sosiaalialan asiantuntijajoukon kanssa. Kaikki tämä helpottaa lain toi-

meenpanoa.  

 

Kunnissa tai tulevissa palveluja tuottavissa sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymissä lain toteut-

taminen vaatii sekä teknisiä muutoksia asiakastietojärjestelmissä, mutta myös 100 000 sosiaalialan 

ammattilaisten koulutusta.  Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat  mukana kouluttamassa  ammatti-

laisia. Sosiaalialan osaamiskeskusten näkökulmasta on myös korostettava sitä suurta merkitystä, 

jonka yhtenäinen koko maata koskeva asiakastyöstä kertyvä tieto tarjoaa sosiaalialan tutkimuksel-

le. Sosiaalihuollon tietopohja kasvaessa myös edellytykset tietoperusteisen työn vahvistamiselle 

toivottavasti paranevat. 

 

 
 

 


