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Tiedonhallintapalvelu 

 

  

 

Tiedonhallintapalveluun tallennetaan potilaan tahdonilmaisu- ja 

suostumustiedot: 

 

• tieto siitä, että potilasta on informoitu valtakunnallisista 

tietojärjestelmäpalveluista (Kanta-palvelut) 

• potilaan suostumus potilastietojen luovutukseen ja suostumuksen 

peruutus 

• potilastietojen luovutuskiellot ja luovutuskieltojen peruutukset 

• hoitotahto 

• potilaan kanta elinluovutuksiin 

 

Näitä tietoja kansalainen pääsee hallinnoimaan Omakannan kautta.   
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Tiedonhallintapalvelu 

  5 004 539 informoinnit 

2 498 867 suostumukset  

     54 304 kiellot 

   217 878 tahdonilmaisut Omakannan kautta 

                          176 181 elinluovutustestamentit 

                            41 697 hoitotahdot  
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Omakanta 

  
Reseptitiedot 

 

Yhteenveto resepteistä 

 

Potilastiedot sähköisinä 

 

Alaikäisten tiedot 

 

Potilaan informointi 

 

Suostumus potilastietojen sekä reseptitietojen 

luovuttamiseen ja kieltojen antaminen 

 

Tahdonilmaisujen antaminen 
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• Omakantaa voi käyttää myös alaikäiset – ei enää rajoitetta täysi-

ikäisyydestä (pankkitoiminta) 

• Huoltajien katselu- ja asiointioikeus Omakannassa alaikäisten huollettavien 

puolesta toteutetaan vaiheittain  

• Ensimmäisessä vaiheessa Omakanta näyttää huoltajille alle 10-vuotiaiden 

huollettavien reseptit ja terveystiedot 

• Omakannassa voidaan katsella reseptejä ja terveystietoja, jotka on 
tallennettu Kanta-palveluihin 1.8.2016 alkaen 

• Pyytää reseptin uusimista 

• Kuitata palveluja koskevat informaatiot 

• Antaa Kanta- palveluja koskevan suostumuksen 

 

Alaikäisen tietojen näyttäminen ja 

puolesta asiointi Omakannassa 
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• Yli 10-vuotiaan lapsen puolesta huoltaja voi vain katsella tietoja, 

jotka on tallennettu ennen kuin lapsi on täyttänyt 10 vuotta 

• 10-17-vuotiaiden lasten huoltajille puolesta asiointi Oma- 

Kantapalvelussa otetaan käyttöön myöhemmin 

• Täysi-ikäisen puolesta asiointi Omakannassa otetaan käyttöön 

myöhemmin 

 

• Yksinhuoltajat pääsevät asioimaan lapsen puolesta, vaikka olisi 

huollonjakosopimus tai –määräys. Rajoitus poistunut 30.6.2017 

VRK:n Valtuudet-palvelussa. 

 

Alaikäisen tietojen näyttäminen ja 

puolesta asiointi Omakannassa 
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Potilaan informointi Omakannassa 

näkyvistä tiedoista 

• Kerro potilaalle/asiakkaalle, milloin käyntien tiedot ovat nähtävissä 
Omakannasta ja mitä tietoja potilas voi käynneistä nähdä 

• Organisaation omat käytännöt vaikuttavat tietojen näkymiseen 
(arkistoinnin ajankohta ja viivästäminen) 

• Koko henkilökunta perehdytetään potilaan/asiakkaan ohjaamiseen! 

• Kts. Laajempi materiaali Kanta-palvelujen  käsikirjasta  Kansalliset 
toimintamallit ja ohjeet  Omakanta  Omakanta ammattilaisen 
näkökulmasta 
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http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/kanta-palvelujen-kasikirja
http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/kanta-palvelujen-kasikirja
http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/kanta-palvelujen-kasikirja
http://www.kanta.fi/documents/12105/4091841/Omakanta_toimintamalli-ammattilaisille/11f6cbd3-84a1-41ef-b332-3b4c21529373
http://www.kanta.fi/documents/12105/4091841/Omakanta_toimintamalli-ammattilaisille/11f6cbd3-84a1-41ef-b332-3b4c21529373


Suostumus potilastietojen sekä reseptitietojen 

luovuttamiseen ja kiellot tietojen luovuttamiseen 

  

 Suostumuksilla vaikutetaan tietojen käyttöön 

 

• Suostumuksen antaminen potilastietojen käyttöön: Potilastiedon 

arkistoon tallennetut tiedot ovat käytettävissä hoitoa varten 

terveydenhuollon eri palvelunantajien välillä. Tietoja voivat 

hyödyntää kaikki ne terveydenhuollon palvelunantajat, joilla on 

käytössä Potilastiedon arkisto (myös reseptit) 

 

• Kielto tietojen luovuttamiseen: Potilastiedon arkistoon tallennettuja 

tietojasi ei voida käyttää hoidossasi eri palvelunantajien välillä. 

Kieltämäsi tiedot näkyvät ainoastaan tiedot tallentaneelle 

terveydenhuollon palvelunantajalle, muissa toimintayksiköissä 

kieltämiäsi tietoja ei voida nähdä. Reseptikiellot tehtävä erikseen, 

resptikohtaisesti ( ei koske PKV ja huumausainelääkemääräyksiä) 
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Omakanta 

  

Omakanta-palvelu muuttaa potilaan roolia omien tietojen 

hyödyntäjänä ja aktiivisena käyttäjänä sekä ammattilaisten työtä 

 

2 204 291  (31.8.2017) Omakannan käyttäjää   

 

Heinäkuun kirjautumiset: 

 

1 090 225 yhteensä 

 510 180   eri henkilöt 

 

Lapsen puolesta asioinnit alusta asti (27.10.2016 - 31.8.2017):  

702 216 asiointia   

 

Alaikäiset eri kävijät alusta asti (27.10.2016 - 31.8.2017):  

18 620 eri henkilöä 

  

www.omakanta.fi  
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http://www.omakanta.fi/


Tulossa 

  

Omakannan omatietovaranto (joulukuu 2017) 

• Kansalainen voi tallentaa hyvinvointitietojaan, mittaus-,   

     elämäntapa- ja aktiivisuustietoja 

 

Potilastiedon arkisto laajenee: 

• Suun terveydenhuolto  

• Ensihoitokertomus (pilotit Q4/2018)  

• Terveydenhuollon todistukset ja lausunnot 

• Valtakunnallinen kuva-aineistojen arkisto 

• Vanhojen tietojen arkistointi 

 

 

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto (kevät 2018) 

• Kansa- hanke 
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Kansa-hanke 

• Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja 
määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohanke (Kansa-hanke) 

• Hankesuunnitelma 2016-2020  

• THL vastaa hankkeen toteuttamisesta tiiviissä yhteistyössä Kelan 
kanssa 

• Hankkeen aikana 

• Sosiaalipalveluissa siirrytään määrämuotoiseen kirjaamiseen ja 
otetaan käyttöön valtakunnalliset asiakirjarakenteet 

• Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto otetaan käyttöön 
julkisessa ja yksityisessä sosiaalihuollossa 

• Omakanta laajenee sosiaalihuoltoon 

20.9.2017 

https://www.julkari.fi/handle/10024/130563
https://www.julkari.fi/handle/10024/130563
https://www.julkari.fi/handle/10024/130563


2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

20.9.2017 

I vaihe määrittely ja toteutus: PDF- 
tallennus  ja tiedon saatavuus 

rekisterinpitäjän omaan käyttöön 

II vaihe määrittely ja toteutus: Tiedon 
saatavuus rekisterien välillä ja Omakannan 
käyttöönotto 

III vaihe määrittely ja toteutus: 
Asiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja 
Omakannan toiminnallisuuksien laajennus 

IV vaihe määrittely ja toteutus: 
Toimijoiden välinen yhteistyö ja 
raportointi  

 käyttöönotto 

 Arvioitu käyttöönotto 

  

  

Huom. Vain I-vaiheen aikataulu ja toiminnallisuus tiedetään varmuudella, muiden aiheiden toiminnallisuus ja 

aikataulu määräytyy asiakastietolain ja sote-uudistuksen mukana tulemien vaatimusten mukaisesti. 

Palvelujen käyttöönoton aikataulut 



Kansa-hankkeen projektit 

 
• Käyttöönottojen esiselvitys- Päättynyt 

• I-vaiheen toteutus ja määrittelyt - Päättynyt 

• II-vaiheen määrittelyprojekti 

• Pilotointi asiakastestausympäristössä 

• Sosiaalihuollon tietorakenteet 2017 

• Arkistonhoitajan käyttöliittymän sovittaminen 
sosiaalihuollon käyttöön 

• Käyttöönottojen valmistelu 
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Kansa- hankkeen pilotit 

• Eksote ( lapsiperheiden, työikäisten ja iäkkäiden palvelut, 
lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut ja 
vammaispalvelut) 

 

• Valas (lastensuojelu) 

 

• Turkka (lastensuojelu, päihdehuolto (+sosiaalipäivystys) 

 

• Ensi- ja turvakotien liitto  

20.9.2017 



Käyttöönottojen valmistelu 

sosiaalihuollossa 
Sosiaalihuollon tiedonhallinnan verkkosivukokonaisuus on laajentunut: 

• Kanta-palvelujen käyttöönoton Ennen liittymistä tehtävät 
valmistelut on laajentunut 

- Asiakastiedon arkistoon liittyvät organisaatiot 

- Tietoturvan ja tietosuojan omavalvontasuunnitelma 

- SOTE-varmannekortit 

- SOTE-organisaatiorekisteri 

 

• Tietojärjestelmien määrittelyt –osiosta löytyvät seuraavat sisällöt: 

- Tietojärjestelmän sertifiointi,  

- Vaatimukset tietojärjestelmille ja 

- Palvelutehtäväluokituksen integrointi asiakastietojärjestelmään 
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https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaalihuollon-tiedonhallinta/kanta-palvelujen-kayttoonotto/ennen-liittymista-tehtavat-valmistelut
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaalihuollon-tiedonhallinta/kanta-palvelujen-kayttoonotto/ennen-liittymista-tehtavat-valmistelut
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaalihuollon-tiedonhallinta/kanta-palvelujen-kayttoonotto/ennen-liittymista-tehtavat-valmistelut
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaalihuollon-tiedonhallinta/kanta-palvelujen-kayttoonotto/ennen-liittymista-tehtavat-valmistelut/asiakastiedon-arkistoon-liittyvat-organisaatiot
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaalihuollon-tiedonhallinta/kanta-palvelujen-kayttoonotto/ennen-liittymista-tehtavat-valmistelut/tietoturvan-ja-tietosuojan-omavalvontasuunnitelma
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaalihuollon-tiedonhallinta/kanta-palvelujen-kayttoonotto/ennen-liittymista-tehtavat-valmistelut/sote-varmennekortit
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaalihuollon-tiedonhallinta/kanta-palvelujen-kayttoonotto/ennen-liittymista-tehtavat-valmistelut/sote-varmennekortit
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaalihuollon-tiedonhallinta/kanta-palvelujen-kayttoonotto/ennen-liittymista-tehtavat-valmistelut/sote-varmennekortit
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaalihuollon-tiedonhallinta/kanta-palvelujen-kayttoonotto/ennen-liittymista-tehtavat-valmistelut/sote-organisaatiorekisteri
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaalihuollon-tiedonhallinta/kanta-palvelujen-kayttoonotto/ennen-liittymista-tehtavat-valmistelut/sote-organisaatiorekisteri
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaalihuollon-tiedonhallinta/kanta-palvelujen-kayttoonotto/ennen-liittymista-tehtavat-valmistelut/sote-organisaatiorekisteri
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaalihuollon-tiedonhallinta/tietojarjestelmien-maarittelyt
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaalihuollon-tiedonhallinta/tietojarjestelmien-maarittelyt/tietojarjestelman-sertifiointi
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaalihuollon-tiedonhallinta/tietojarjestelmien-maarittelyt/vaatimukset-tietojarjestelmille
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaalihuollon-tiedonhallinta/tietojarjestelmien-maarittelyt/palvelutehtavaluokituksen-integrointi-asiakastietojarjestelmaan


Mitä uutta sosiaalihuollossa 

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja on päivitetty. Luonnosversiot löytyvät 
tiedonhallinnan verkkosivuilta. 

THL:n määräyksen 2/2016 Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston profiilit 
-liite on päivittynyt. Määräys ja liite ovat saatavilla tiedonhallinnan 
verkkosivuilta. 

  

THL on antanut määräyksen käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista 
sosiaalihuollon asiakastietoihin. Määräys 1/2017 löytyy THL:n 
tiedonhallinnan verkkosivuilta 
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https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaalihuollon-tiedonhallinta/asiakastietojen-maarittelyt/asiakirjarakenteet
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedon-ja-vaatimusten-yhdenmukaistaminen/julkaisut/maaraykset
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedon-ja-vaatimusten-yhdenmukaistaminen/julkaisut/maaraykset
https://www.thl.fi/documents/920442/2816495/THL_Maarays_1_2017_Kayttooikeuksien_maarittelyn_perusteet_sosiaalihuollon_asiakastietoihin.pdf/b5396cbd-ac96-4e58-806d-557390ac5458
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedon-ja-vaatimusten-yhdenmukaistaminen/julkaisut/maaraykset


Verkkokoulun jatkokehitys ja uudet sosiaalihuollon 

moduulit 
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Verkkokouluun tuotetaan uusia oppimismoduuleja, jotka on suunnattu 

kaikille sote –ammattilaisille 

 

Sosiaalihuollon ammattilaisille tuotetaan myös omia osioita 

seuraavilta osin: 

• Sosiaalipalvelun ja palveluprosessin kuvaus 

• Tehtävät asiakirjahallinnolle 

• Palvelutehtäväluokituksen käyttö Kanta-palveluissa 

• Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollossa (yleisen tason 

ohjeistus) 

 

Kirjaamismoduuleiden lisäksi verkkokouluun linkitetään Kansa-

hankkeen kirjaamisvalmennusprojektissa tuotetut verkkomateriaalit ja 

video-opasteet 

 

(Terveydenhuollon ja tiedon turvallisen käytön osioiden päivitykset 

toteutetaan vuoden 2018 aikana) 
 



Sosiaalihuollon toimintamallikoulutusten 

suunniteltuja sisältöjä 

  

• Palvelutehtävät, sosiaalipalvelut ja palveluprosessit 

• Asiakasasiakirjat, -kertomukset ja kirjaaminen 

• Sosiaalihuollon asiakkuus ja asiakkaat 

• Asianhallinta  

• Asiakastiedon arkiston käyttö 

• Rekisterinpito ja asiakirjojen säilyttäminen 

• Käyttöoikeushallinta 

• Asiakas ja asiakastiedon arkisto myöhemmin, kun Omakanta tulee) 

• Eri vaiheiden läpikäynti – ylätason kuva 
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Rekisteröityneet sosiaalihuollon ammattilaiset 
Valviran tieto 21.8.2017 

Rekisteriin vietyjä on noin 22000 ja jonossa on noin 
31000 
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OPER:n muita loppuvuodelle suunniteltuja 

koulutuksia 

• Sosiaalihuollon teemakoulutus: Sosiaalihuollon käytönhallinta (käyttöoikeudet) ja 
asiakkuus –käsite, ajankohta marraskuu 2017 

• Tietoturvan ja tiedonhallinnan omavalvonnasta tiistaina 28.11.2017 koulutusta. 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen THL:n tapahtumakalenterissa. (myös etäyhteydellä? 

• Info organisaatiomuutoksista ammattilaisille, ajankohta marraskuu 2017 

• Personal Health Record (PHR) – kansalaisen kirjaukset ammattilaisen työn tukena, 
ajankohta loppuvuosi 2017 – alkuvuosi 2018 

 

Tarkemmat tiedot kaikista OPER:n koulutuksista ja tilaisuuksista julkaistaan 

• THL:n verkkosivuilla: Tapahtumia ja koulutuksia -aihesivu 

• Koulutuksiin ilmoittautuminen THL:n tapahtumakalenterin kautta 

• Koulutuksista tiedotetaan OPER:n uutiskirjeissä 

• Kantapalveluiden uutiskirje 

- Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnasta  

    (uutiskirjeiden tilaus yo. linkkien kautta) 
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https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3400363
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/ajankohtaista/tapahtumia-ja-koulutuksia
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri


Potilastiedon arkiston uudet toiminnallisuudet 

toimintamallikoulutukset 

 
 

• todistukset ja lausunnot sekä kysely- ja välityspalvelu 

• ostopalveluvaltuutus 

• lähete-hoitopalaute 

• terveys- ja hoitosuunnitelma 

 

 

Toimintamallikoulutus 12.10.2017 klo 9.30 – 15.00 
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Tulevia tapahtumia 

  

 

20.9.2017 

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan Sontikka V-seminaari järjestetään Helsingissä 

4.10.2017. Lisätiedot ja ilmoittautuminen THL:n tapahtumakalenterissa. 

  

 

OPERin asiakkuus- ja yhteistyöseminaari Paasitornissa Helsingissä 

5.10.2017. Ilmoittautuminen ja lisätiedot THL:n tapahtumakalenterissa 

 

 

Molempiin ilmoittautuminen nyt thl@rtgsales.fi  

  

 

https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3444575
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3478544
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3478544
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3478544
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3478544
mailto:thl@rtgsales.fi
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Kiitos! 


