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Kanta-

palvelut

Kanta-palvelut 
muodostavat 
lainsäädäntöön 
perustuvan 
ainutlaatuisen 
julkisten palvelujen 
kokonaisuuden, joka 
tulee kansalaisten, 
apteekkien, 
terveydenhuollon ja 
sosiaalihuollon 
käyttöön vaiheittain
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6 Vesa Jormanainen 16.12.2019
Omakanta-palvelu on ollut käytössä 5/2010 lukien (20.5.2010) 

Omakanta-palvelua 

käyttäneet (%) aikuiset 

(vähintään 18-vuotiaat) 

terveyskeskuksittain ja 

sairaanhoitopiireittäin 

vuosina 2017 ja 2018

2017

2017 2018

2017



 24 Vaatimuksenmukaiset tietojärjestelmät

 165 Liittyjät, julkinen terveydenhuolto

 1 332 Liittyjät, yksityinen terveydenhuolto

 1 640,8 milj. terveydenhuollon asiakirjat

 824,2 milj. palvelutapahtumat, kaikki

 6,6 milj. informoinnit

 3,6 milj. suostumukset

 0,7 milj. tahdonilmaisut

 565 432   elinluovutustestamentit

 122 462  hoitotahdot

 0,1 milj. kiellot

6,06 milj. 

(31.08.2019)

 5,96 milj. (31.12.2018)

 5,8 milj. (31.12.2017)

 5,4 milj. (31.12.2016)

 4,7 milj. (31.12.2015)
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Potilastiedon arkisto/Potilasasiakirjat



Sosiaalihuollon 

asiakastiedon arkiston 

käyttöönoton perusteet 

ja hyödyt

Pohtimolampi 14.11.2019
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I-vaiheen käyttöönotto sisältää ensimmäisen laatikon toiminnallisuuksien käyttöönoton.

II-vaiheen käyttöönotto sisältää molempien laatikoiden toiminnallisuuksien käyttöönoton, mutta 

II-vaiheen ominaisuuksia voi ottaa käyttöön vain tarpeen mukaisesti

Käyttöönotettavissa 2018 alkaen

• Tietojen arkistointi rekisterinpitäjän omaan käyttöön

• Arkiston perustoiminnallisuus

• Haku, tallennus, korjaus

• Palvelutehtävät, sosiaalipalvelut, prosessit

• Asiayhteys, käyttöoikeudet

• Asiakastiedon kooste

• Käyttöoikeusmääräyksen soveltaminen

• Asiakkuus ja asia-asiakirjat rakenteisina, muut PDF tms.

• Arkistonhoitajan käyttöliittymä

• Käyttöoikeusmääräyksen soveltaminen

• Rekisterien yhdistäminen

Käyttöönotettavissa 2020 alkaen

• Ammattilaisen sähköinen allekirjoitus

• Rakenteiset asiakaskertomusmerkinnät

• Yhteinen asia (esim. perhe asiakkaana)

• Turvakiellon alaisten tietojen käsittely

• Tilapäisen yksilöintitunnisteen käsittely

• Asa- 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

Kokonaisaikataulut Kanta-palvelujen 

käyttöönotosta sosiaalihuollossa

I-vaihe II-vaihe

[THL OPER, 9.10.2019]



Käyttöönottojen aikataulut ja ohjattu tuki 

2018-2020

Aalto Ilmoittautuminen Tuotannon aloitus Valmistelutilaisuus Toimintatapa-

koulutus

1. aalto 2/2018 9-12/2018 3/2018 5/2018

2. aalto 7/2018 1-4/2019 8/2018 10/2018

3. aalto 11/2018 5-8/2019 1/2019 2/2019

4. aalto 2/2019 9-12/2019 3/2019 5/2019

5. aalto 5/ 2019 1-4/2020 8/2019 10/2019

6. aalto 10/2019 5-8/2020 11/2019 1/2020

7. aalto 1/2020 9-12/2020 3/2020 5/2020

8. aalto 5/2020 1-4/2021 8/2020 10/2020

https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kanta-palvelut/sosiaalihuollon-kanta-palvelut/kanta-

palvelujen-kayttoonotto/ennen-kayttoonottoa-tehtavat-valmistelut/hallinnollinen-kaynnistaminen11 [THL OPER 9.10.2019]

https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kanta-palvelut/sosiaalihuollon-kanta-palvelut/kanta-palvelujen-kayttoonotto/ennen-kayttoonottoa-tehtavat-valmistelut/hallinnollinen-kaynnistaminen


Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoinnin 

muutoksen vaikutukset organisaation toimintaan

 Organisaatio saa tuottaa sosiaalipalvelunsa haluamallaan tavalla lakien ja 

asetusten mukaisissa rajoissa

 Tulevaisuudessa sosiaalihuollon asiakasasiakirjat tulee kuitenkin 
 tallentaa 7 palvelutehtävän mukaisesti, 

 kiinnittää aina johonkin 5 prosessista sekä johonkin 49 sosiaalipalvelusta ja 

 käyttää viimeistään III vaiheessa kansallisesti yhtenäisiä asiakasasiakirjoja. 

 Kaikille asiakkaille tulee muodostaa asiakkuus-asiakirja ja kaikille asioille asia-asiakirja. 

 Valmiit asiakirjat tulee tallentaa Kanta-palveluun ja ATJ:lle jää vain käyttökopiot, jotka tulee 

poistaa, kun käyttötarve päättyy.

 Jos vanhoja sähköisiä asiakasasiakirjoja tallettaa muualle kuin Kanta-

palveluun, tulee ne tallettaa kuitenkin 7 palvelutehtävän mukaisesti ja 

toteuttaa niiden mukainen käyttöoikeusrajoitus. 

[THL OPER 9.10.2019]12



Sosiaalihuollon asiakastiedon rekisterien muutos 

ja sen vaikutus käyttöoikeushallintaan

 Asiakastietolain mukaisesti Sosiaalihuollon asiakasrekisterit tulee yhdistää 

yhdeksi asiakasrekisteriksi sekä ilmoitusrekisteriksi 1.1.2021 mennessä. 

 Tämä edellyttää sitä, että henkilöstölle tulee muodostaa 

asiakastietojärjestelmään käyttöoikeudet THL:n käyttöoikeusmääräyksen 

1/2017 mukaisesti.  

 Asiakastietojärjestelmiin tulisi siis ottaa käyttöön 7 palvelutehtävää ja 

määrittää henkilöstön käyttöoikeus niiden perusteella organisaation 

toimintamallin mukaisesti

 Muutos on osa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotossa 

vaadittavaa asiayhteyden todentamisen vaatimusta

[THL OPER 9.10.2019]13

https://thl.fi/documents/920442/2816495/THL_Maarays_1_2017_Kayttooikeuksien_maarittelyn_perusteet_sosiaalihuollon_asiakastietoihin.pdf/b5396cbd-ac96-4e58-806d-557390ac5458
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Muut hyödyt

 Rajapintapalveluiden yhtenäinen, lainmukainen tiedonhallinta 

mahdollistuu

 Asumispalvelut, vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto, mielenterveys-

ja päihdepalvelut ym. 

 Tiedolla ohjaaminen ja kehittäminen mahdollistuu myös 

sosiaalihuollossa

 Tiedon toisiokäyttö tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintojen 

tueksi mahdollistuu myös sosiaalihuollon tietojen osalta

15.11.2018[THL OPER]15



Asiakkaalle

Omat 

potilas/asiakastiedot 

saatavilla Omakannasta

Yhdenmukaiset 

asiakirjat

Yhdenmukaiset 

asiankäsittely-prosessit

Mahdollisuus hallita ja 

rajata omien tietojen 

saatavuutta

Yhdenmukaiset 

perusteet 

käyttöoikeuksien 

määrittelylle

Kanta-palvelujen hyödyt

Jarmo Kärki16

Ammattilaiselle

Asiakastiedot saatavilla 

yhdestä paikasta 

ajantasaisesti

Palvelunantajien 

asiakirjat ja työprosessit 

ovat samankaltaisia

Toimintamallit ovat 

yhdenmukaisia ja 

perustuvat olemassa 

olevaan lainsäädäntöön

Organisaatiolle

Kansalliset määrittelyt 

yhdenmukaistavat 

toimintatapoja ja 

käytäntöjä

Tietojohtamisen 

mahdollisuudet kasvavat

Toiminnan tehostuminen 

yhteisten (IT) ratkaisujen 

avulla

Arkistoinnin 

kustannukset vähenevät

Yhteiskunnalle

Sosiaali- ja 

terveydenhuollon 

tietoperusta vahvistuu ja 

tutkimusmahdollisuudet 

kasvavat

Mahdollistaa 

vaikuttavamman 

valtakunnallisen 

ohjauksen toimialalle

Menetelmien kehittämis-

mahdollisuudet ja niiden 

tehokkaampi 

hyödyntäminen

Reaaliaikaisempi 

tilannekuva poliittisen 

päätöksenteon tukena

31.10.2019



Kanta-palvelujen 

käyttöönotto velvoittaa 

organisaatioita

Pohtimolampi 14.11.2019
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Kanta-palvelujen käyttöönotossa 

organisaatio sitoutuu annettuihin ehtoihin

 Kanta-palvelujen käyttöönotossa organisaatio sitoutuu 

palvelukuvauksen mukaisiin vastuisiin ja velvoitteisiin, mm.

 Potilastietojen rekisterinpitäjänä järjestelmään tallennettujen tietojen ja 

niiden käsittelyyn liittyvien lokitietojen sisällön ja virheettömyyden 

varmistamiseen sejä tietojen luovuttamisen j amuun käsittelyn 

lainmukaisuuteen. 

 Kansalaisen informoinnin, suostumusten ja kieltojen hallinnointiin 

lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja

 Potilastiedon arkisto –palvelun ulkopuolella tapahtuvasta potilastietojen 

luovuttamisesta tehtävien luovutusilmoitusten toimittaminen Potilastiedon 

arkisto -palveluun 

15.11.2018[THL OPER]18

https://www.kanta.fi/documents/20143/106832/Potilastiedon+arkiston+Palvelukuvaus.pdf/12ab6f54-5076-85b8-8cac-124e92e02410


Usein velvoitteet realisoituvat 

organisaationmuutostilanteissa

 Organisaationmuutos tarkoittaa tilannetta, jossa palvelunjärjestäjän

 Y-tunnus vaihtuu (esim. kunnan palvelujen järjestäminen siirtyy 

kuntayhtymälle), osa toiminnasta yhtiöitetään tai siirretään yritykselle tai 

toiminta päättyy.

 Organisaatiorakenteen muutokset vaikuttavat

 Asiakas- ja potilastietojen rekisterinpitäjyyteen ja arkistointiin

 Toimintamalleihin

 Kanta-palvelujen sopimuksiin ja sitoumuksiin

 Reseptin uusimispyyntöihin

 Teknisiin yhteyksiin ja asiakas- ja potilastietojärjestelmiin

 Sosiaali- ja terveydenhuollon lupatietoihin
15.11.2018[THL OPER]19

https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/ohjeet-ja-soveltaminen/organisaatiomuutoksessa-huomioitavaa


Palvelunjärjestäjä vastaa muutoksista

 Vastuutahona terveydenhuollossa on useimmin johtava lääkäri, 

vastuu seurannasta on osin organisaation tietosuojavastaavalla.

 Palvelunjärjestäjä vastaa muutoksen vaikutuksien tunnistamisesta 

ja määrittelystä esim. OID-koodeihin, palveluyksiköihin ja niiden 

rakenteeseen, Kanta-palveluiden käyttöön, rekisterinpitäjyyteen ja 

omavalvontaan.

 Organisaatio vastaa myös muutoksen ja sen vaikutusten 

tiedottamisesta ammattilaisille ja asiakkaille. Organisaation tulee 

varmistaa Kanta-palveluiden yhteyksien toimivuus ja sisäisten 

rekisterien oikeellisuus yhdessä järjestelmätoimittajansa kanssa.

15.11.2018[THL OPER]20



Muutostilanteiden valmistelu

 Muutosvalmistelujen kokonaisuuden hahmottamiseksi 

ohjeistukseen kannattaa tutustua kokonaisuudessaan, mutta 

muutoin ohjeistuksen sisältöä pystyy hyödyntämään tarvittavilta 

osin. Kunkin vaiheen kohdalta avautuu päätehtävät ja niistä 

edelleen tarkemmat ohjeet.

 Ohje muutostilanteisiin (pdf 67 kt)

 Lisätietoa muutostilanteisiin (kanta.fi)

 Ohje yksityisen terveydenhuollon toimijoille muutostilanteissa (pdf 511 kt)

 Ohjeita työterveyshuollon organisaatiomuutoksia suunnitteleville (pdf 171 

kt)




15.11.2018[THL OPER]21

https://thl.fi/documents/920442/2902744/09112018_thl_kanta_organisaatiomuutos_fin.pdf/03b7b715-d786-45ff-b976-1e203a513d74
https://www.kanta.fi/ammattilaiset/muutostilanteet
https://thl.fi/documents/920442/2902744/OPER_Ohje_3_2017_Kanta_palvelujen_jatkuvuus_muutostilanteissa_20170629.pdf/180ca499-95f4-4e02-9f4f-7683ed9e4067
https://thl.fi/documents/920442/2902744/Orgmuutos_ty%C3%B6terveys.pdf/4f1a496b-3364-4c8e-8d4e-bc213fa1a474


Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kanta-palveluiden kehittämisen ja ohjaamisen
muutokset 1.1.2020 alkaen

THL:n OPER-yksikön ja Kelan työnjako muuttuu

Minna Angeria

16.12.2019



Muutoksen tavoitteet

• Tavoitteina ovat 
• vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin, 

• osallistaa sote-toimijoita suunnitteluun ja priorisointiin

• ohjauksen ja yhteistyörakenteiden kehittäminen, 

• Kanta-palvelujen hyödynnettävyyden edistäminen ja 

• saada uusia Kanta-palveluja ja toiminnallisuuksia nopeammin 
käyttöön.

• THL:n, Kelan ja STM:n työnjakoa selkiytetään 

16.12.2019Etunimi Sukunimi 23



Kanta-palvelujen ohjaamisen ja tuen 
muutoksia

• Isoin muutos on Kanta-palvelujen käyttöönoton 
ohjauksen ja tuen siirtyminen Kelaan. 

• Kanta-palvelujen kehittämisen ja organisoinnin muutokset 
koskevat sekä julkista että yksityistä sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa. 

• Muutos toteutuu 1.1.2020 alkaen, mutta vuosi 2019 
toimitaan nykyisellä tavalla.

• THL:n tiedonhallinnan vastuulle jäävät edelleen 
lakisääteiset velvoitteet ja niihin liittyvä ohjaus, tuki ja 
seuranta

16.12.2019Etunimi Sukunimi 24



Loppuvuosi 2019 – siirtymävaihe 

• Loppuvuoden 2019 THL:n OPER-yksikkö vastaa nykyisistä tehtävistään. 
Henkilöstömuutokset supistavat kuitenkin esimerkiksi asiakastuen ja ohjauksen 
saatavuutta jo ennen vuodenvaihdetta. Muutos näkyy asiakkaillemme 
mahdollisesti vastausviiveenä. 

• Siirtymää valmistellaan tiiviissä yhteistyössä THL:n ja Kelan kesken. 

• Yhteydenotot THL 31.12.2019 saakka: 

• Käyttöönottoihin, kaikkiin Kanta-palvelujen määrittelyihin ja kansallisiin 
toimintamalleihin sekä koulutuksiin liittyvissä asioissa kantapalvelut@thl.fi

• Kela: Kanta-asiakastietoihin, yhteistestaukseen ja tuotannonaikaisiin 
palveluihin liittyvissä asioissa kanta@kanta.fi

• Tammikuussa 2020 THL ja Kela tiedottavat muutoksista tarkemmin. 

• Kanta@kanta.fi palvelee varmasti

16.12.2019Etunimi Sukunimi 25
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Tavoitteena vastata asiakkaiden 
tarpeisiin.

” THL ja Kela tekevät parhaansa, 
etteivät muutokset vaikeuta 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimijoiden, Kanta-palvelujen 

kehittäjien, käyttäjien sekä muiden 
yhteistyökumppaneiden toimintaa, 
käyttöönottoja tai tiedonhallinnan 

valtakunnallista edistymistä.”

16.12.2019 26

STM:n tiedote 24.10.2019: Muutoksia Kanta-palvelujen kehittämiseen ja ohjaukseen – tavoitteena vastata 

paremmin asiakkaiden tarpeisiin

THL:n uutinen 28.10.2019: Muutoksia Kanta-palvelujen kehittämisessä ja asiakasohjauksessa vuoden 2020 

alusta

Kelan tiedote 31.10.2019: Kanta-palvelujen käyttöönottojen tuki ja asiakasohjaus siirtyvät Kelan 

hoidettavaksi

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/muutoksia-kanta-palvelujen-kehittamiseen-ja-ohjaukseen-tavoitteena-vastata-paremmin-asiakkaiden-tarpeisiin
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/-/muutoksia-kanta-palvelujen-kehittamisessa-ja-asiakasohjauksessa-vuoden-2020-alusta
https://www.kanta.fi/fi/ammattilaiset/tiedote/-/asset_publisher/HFU2lnkQbmnX/content/kanta-palvelujen-kayttoonottojen-tuki-ja-asiakasohjaus-siirtyvat-kelan-hoidettavaksi


Kiitos!

nina.peronius@thl.fi

THL, OPER-yksikkö 30.11.2019 asti. 

1.12. – 31.12.2019 kantapalvelut@thl.fi

1.1.2020 alkaen kanta@kanta.fi

mailto:kantapalvelut@thl.fi
mailto:kanta@kanta.fi

