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Kirjaaminen sosiaalihuollossa

31.10.2022

Kirjaaminen on jokaisen sosiaalihuollon työntekijän vastuulla. 

Ammattilainen harkitsee mitä tietoja hän asiakastyöstä kirjaa.

Asiakastyössä saatujen tietojen kirjaaminen on keskeinen osa asiakastyötä.

Asiakasasiakirjoihin kirjataan sosiaalihuollon järjestämisen, suunnittelun, 

toteuttamisen, seurannan ja valvonnan kannalta tarpeelliset ja riittävät 

tiedot.



Määräys sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen 
rakenteista ja asiakasasiakirjoihin merkittävistä 
tiedoista 1/2021

• Määräystä sovelletaan 

• sosiaalihuollon asiakastietojen kirjaamiseen, tallentamiseen ja käsittelyyn julkisessa 
ja yksityisessä sosiaalihuollossa

• sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyyn tarkoitettujen tietojärjestelmien 
toteutuksessa

• Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sisällön ja 
rakenteen tulee noudattaa Sosmeta-palvelussa 
julkaistuja asiakasasiakirjarakenteita viimeistään 
silloin, kun asiakasasiakirjat on asiakastietolain 
mukaan tallennettava Sosiaalihuollon 
asiakastiedon arkistoon.

31.10.2022



Asiakirjojen tallentamisen määräajat palvelutehtävittäin

Julkiselle ja julkisen lukuun toimivalle 
yksityiselle palveluntuottajalle:

➢ lapsiperheiden, työikäisten ja iäkkäiden 
palvelutehtävät 1.9.2024
➢ Tulossa: opiskeluhuollon kuraattoripalvelu 

1.3.2025

➢ lastensuojelun palvelutehtävä 1.3.2025

➢ vammaispalvelujen palvelutehtävä 
1.9.2025

➢ päihdehuollon palvelutehtävä 1.3.2026

➢ perheoikeudellisten palvelujen 
palvelutehtävä 1.9.2026

➢ video- ja äänitallenteet viimeistään 
1.10.2029

Palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen 
sopimukseen perustuvalle yksityiselle 
sosiaalihuollolle:

➢ lapsiperheiden, työikäisten, iäkkäiden ja 
vammaispalvelujen palvelutehtävät 
1.1.2026 (liittymisvelvoitteen määräaika)

➢ päihdehuollon palvelutehtävä 
viimeistään 1.3.2026

➢ video- ja äänitallenteet viimeistään 
1.10.2029

31.10.2022

Määräys sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen 
rakenteista ja asiakasasiakirjoihin merkittävistä 
tiedoista (THL)

https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/maaraykset-ja-maarittelyt/maaraykset


Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä 
käsittelystä (784/2021) velvoittaa liittymään valtakunnallisen 
asiakastietojen arkistointipalvelun käyttäjäksi.

• Liittymisen jälkeen 
asiakasasiakirjojen 
alkuperäiskappaleet 
tallennetaan 
Sosiaalihuollon 
asiakastiedon arkistoon.

31.10.2022



Mikä velvoittaa, mihin, milloin ja ketä?

31.10.2022

Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 
(254/2015)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 
sähköisestä käsittelystä 784/2021 (asiakastietolaki)

Määräys (1/2021) sosiaalihuollon 
asiakasasiakirjojen rakenteista ja 

asiakasasiakirjoihin merkittävistä tiedoista

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt sekä muu asiakastyöhön 
osallistuva henkilöstö ovat velvollisia kirjaamaan 
sosiaalihuollon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen, 
seurannan ja valvonnan kannalta tarpeelliset ja riittävät tiedot 
määrämuotoisina asiakirjoina ja tallettamaan ne 5 §:n 
mukaisesti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa tarkemmat määräykset 
sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen rakenteista ja 
asiakasasiakirjoihin merkittävistä tiedoista. (5 §)

Julkisen ja julkisen lukuun palveluja tuottava palvelunantajan on liityttävä 
valtakunnallisen asiakastietojen arkistointipalvelun käyttäjäksi…

Liittymisen jälkeen palvelunantajan tulee tallentaa asiakasasiakirjojen 
alkuperäiset kappaleet valtakunnalliseen arkistointipalveluun

Tietojärjestelmien ja asiakasasiakirjojen tietorakenteiden tulee 
mahdollistaa sähköisten asiakasasiakirjojen ja asiakastietojen käyttö, 
luovuttaminen, säilyttäminen ja suojaaminen 6 §:ssä tarkoitettujen 
valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa määräykset valtakunnallisten 
tietojärjestelmäpalvelujen toteutuksen edellyttämistä tietojärjestelmien 
asiakasasiakirjojen tietosisällöistä ja tietorakenteista sekä 
tietorakenteissa valtakunnallisesti hyödynnettävistä koodistoista

Määräystä sovelletaan 
- sosiaalihuollon asiakastietojen kirjaamiseen, 

tallentamiseen ja käsittelyyn julkisessa ja yksityisessä 
sosiaalihuollossa

- sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyyn tarkoitettujen 
tietojärjestelmien toteutuksessa

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sisällön ja rakenteen 
tulee noudattaa Sosmeta-palvelussa julkaistuja 
asiakasasiakirjarakenteita viimeistään silloin, kun 
asiakasasiakirjat on asiakastietolain mukaan tallennettava 
valtakunnalliseen arkistointipalveluun.

…tulee hyödyntää asiakirjarakenteen valmis-tilassa olevaa 
versiota. Lisäksi vanhentunut-tilassa olevaa versiota voi 
käyttää erikseen määriteltävän siirtymäkauden ajan.

Kirjaamisvelvoite & 
rakenteisten asiakirjojen 

käyttövelvoite
Kanta-liittymisvelvoite

Osoittaa asiakastiedon 
kirjaamisessa käytettävät 

asiakirjat



Mitä hyötyä rakenteisesta kirjaamisesta on?
Rakenteisen asiakastiedon 
ensisijainen käyttö

Rakenteisen asiakastiedon 
ensisijainen käyttö

Rakenteisen asiakastiedon 
toisiokäyttö

Rakenteisen asiakastiedon 
toisiokättö

Asiakkaalle Ammattilaiselle Paikallisesti Kansallisesti
✓Asiakastieto on asiakkaan ja 

ammattilaisen saatavilla 
helposti

→Omakanta 2023
→asiakas voi seurata kertyvän 
tiedon oikeellisuutta
✓Asiakirjojen laadinta voi 

jäsentää asiakkaalle omaa 
tilannetta uudesta 
näkökulmasta

✓Palvelu näyttäytyy 
tasalaatuisena 

✓Työskentelyn tavoitteet 
selkeästi sanoitettu–> 
onnistumiset tulevat 
näkyviksi

✓ Helpottaa olennaisen 
kirjaamista ja auttaa 
fokusoimaan työtä

✓ Kirjaaminen on yhteneväistä
✓ Asiakirjat selvästi asiakkaan 

asiakirjoja eivät 
ammattilaisen 
muistiinpanoja

✓ Tiedot ovat löydettävissä 
helposti→ asiakkaan ei 
tarvitse aloittaa ”alusta”

✓ Ammattilaisen ja asiakkaan 
oikeusturva paranee

✓ Siirtyminen toiseen 
organisaatioon helpottuu

✓ Vertailukelpoinen tieto
✓ Alueen sisäisten erojen 

tunnistaminen
✓ Tietojohtamisen välineitä
✓ Rakenteisista asiakirjoista 

voi paikallisesti tuottaa 
monenlaista tietoa

✓ Tiedon tuottaminen 
valtakunnallisiin tilastoihin 
helpottuu

✓ Kehittäminen
✓ Tilastointi, raportointi →

tilastotuotannon 
automatisoituminen eli 
ajantasaistuminen

✓ Vertailu alueiden välillä
✓ Vaikuttavuustutkimus
✓ Tulevaisuudessa eri 

rekisteritietojen 
yhdistäminen 
(Sosiaalihuollon 
seurantarekisteri+muut 
rekisterit)→tietoa 
palvelupoluista ja 
monikäytöstä

31.10.2022



Rakenteinen kirjaaminen asiakastyön tukena

Rakenteisen asiakastiedon 
ensisijainen käyttö

Rakenteisen asiakastiedon 
ensisijainen käyttö

Asiakkaalle Ammattilaiselle
✓Asiakastieto on asiakkaan ja 

ammattilaisen saatavilla 
helposti

→Omakanta 2023
→asiakas voi seurata kertyvän 
tiedon oikeellisuutta
✓Asiakirjojen laadinta voi 

jäsentää asiakkaalle omaa 
tilannetta uudesta 
näkökulmasta

✓Palvelu näyttäytyy 
tasalaatuisena 

✓Työskentelyn tavoitteet 
selkeästi sanoitettu–> 
onnistumiset tulevat 
näkyviksi

✓ Helpottaa olennaisen 
kirjaamista ja auttaa 
fokusoimaan työtä

✓ Kirjaaminen on yhteneväistä
✓ Asiakirjat selvästi asiakkaan 

asiakirjoja eivät 
ammattilaisen 
muistiinpanoja

✓ Tiedot ovat löydettävissä 
helposti→ asiakkaan ei 
tarvitse aloittaa ”alusta”

✓ Ammattilaisen ja asiakkaan 
oikeusturva paranee

✓ Siirtyminen toiseen 
organisaatioon helpottuu

31.10.2022



Kirjaukset asiakirjoilta tilastotiedoksi

31.10.2022

Rakenteisen asiakastiedon 
toisiokäyttö

Kansallisesti
✓ Kehittäminen
✓ Tilastointi, raportointi →

tilastotuotannon 
automatisoituminen eli 
ajantasaistuminen

✓ Vertailu alueiden välillä
✓ Vaikuttavuustutkimus
✓ Tulevaisuudessa eri 

rekisteritietojen yhdistäminen 
→tietoa palvelupoluista ja 
monikäytöstä

Sosiaalihuollon seurantarekisteri tekee 
sosiaalihuoltoa näkyväksi  →ALOITUS 2023



Rakenteiset asiakasasiakirjat

• Rakenteiset asiakirjat sisältävät
• kenttiä vapaalle tekstille annettujen otsikoiden alle

• luokituksia ja kytkimiä (eli valikkoja ja kyllä/ei-valintaruutuja)

• numeromuotoisia kenttiä, päivämäärämuotoisia kenttiä jne.

• Asiakirjarakenteissa on vain vähän pakollisia tietokenttiä, 
koska rakenteiden on tarkoitus olla mahdollisimman 
joustavia. 
• Vaikka kenttä ei ole teknisesti pakollinen, se voi olla tietyssä 

asiakastilanteessa pakollinen. 
• Esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevan lapsen asiakassuunnitelmaan tulee 

kirjata lapsen ja omatyöntekijän tapaamiset.

31.10.2022



Sosmeta-palvelu

• Rakenteisen kirjaamisen tukimateriaaleissa asiakirjoja 
esitellään THL:n ylläpitämän Sosmeta-palvelun avulla.
• Sosmeta on asiakirjarakenteiden julkaisupalvelu, ei asiakastietojen 

kirjaamispaikka.

• Rakenteiset asiakasasiakirjat tulee toteuttaa kaikkiin niihin 
tietojärjestelmiin, joihin kirjataan sosiaalihuollon asiakastietoa.

• Sosmeta-palvelua voi hyödyntää asiakirjoihin 
tutustumisessa.

31.10.2022

https://sosmeta.thl.fi/


Esimerkki rakenteisesta asiakasasiakirjasta 
Sosmeta-palvelussa

31.10.2022



Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat

• Voidaan ryhmitellä palvelutehtävittäin, sosiaalipalveluittain, 
palveluprosesseittain, kokonaisuuksittain sekä 
asiakirjatyypeittäin

• Erilaisista tietotarpeista johtuen jokaiselle palvelutehtävälle 
on määritelty omat asiakirjakokonaisuudet. Niiden lisäksi on 
määritelty
• Sosiaalihuollon palvelutehtäville yhteisiä asiakasasiakirjoja

• Sosiaalipalvelukohtaisia asiakasasiakirjoja

31.10.2022



31.10.2022

Asiakasasiakirjat iäkkäiden palveluissa



Asiakasasiakirjat iäkkäiden palveluissa

• Iäkkäiden palveluissa on mahdollista laatia yhteensä 63 eri 
asiakasasiakirjaa.

• Palvelutehtäväkohtaiset asiakasasiakirjat
• Iäkkäiden palvelujen hakemus

• Iäkkäiden palvelutarpeen arvio

• Iäkkäiden palvelujen asiakassuunnitelma

• Iäkkäiden palvelujen toteuttamissuunnitelma

• Iäkkäiden palvelupäätös

31.10.2022

https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/list/search?documentServiceTaskId=&documentSocialServiceId=&serviceProcessId=&documentSubjectId=436aa4ad-9b64-42f7-88d3-7c5043335f0c&documentTypeId=&documentStatus=latest


Sosiaalihuollon palvelutehtäville yhteiset 
asiakasasiakirjat 1/3
• Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta

• Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan 
viranomaiseen

• Sosiaalihuollon tarpeesta tehdyn ilmoituksen 
tai yhteydenoton arvio

• Sosiaalihuollon ilmoitus toiselle 
viranomaiselle

• Sosiaalihuollon lähete

• Sosiaalihuollon lausunto

• Sosiaalihuollon lausuntopyyntö

• Suostumus sosiaalihuollon lausuntopyyntöön

• Häirinnän ja vainon riskiarvio

• Lähisuhdeväkivaltakokemusten arvio

• Vakavan parisuhdeväkivallan riskiarvio

• Turvasuunnitelma

• Sosiaalihuollon palvelutarpeen arvio

• Sosiaalihuollon yhteenveto

• Toimintakykyarvio

31.10.2022

Käytössä 
iäkkäiden 

palveluissa



Sosiaalihuollon palvelutehtäville yhteiset 
asiakasasiakirjat 1/3 
• Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta

• Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan 
viranomaiseen

• Sosiaalihuollon tarpeesta tehdyn ilmoituksen 
tai yhteydenoton arvio

• Sosiaalihuollon ilmoitus toiselle 
viranomaiselle

• Sosiaalihuollon lähete

• Sosiaalihuollon lausunto

• Sosiaalihuollon lausuntopyyntö

• Suostumus sosiaalihuollon lausuntopyyntöön

• Häirinnän ja vainon riskiarvio

• Lähisuhdeväkivaltakokemusten arvio

• Vakavan parisuhdeväkivallan riskiarvio

• Turvasuunnitelma

• Sosiaalihuollon palvelutarpeen arvio

• Sosiaalihuollon yhteenveto

• Toimintakykyarvio

25.10.2022Rakenteisen kirjaamisen tuki

Käytössä 
iäkkäiden 

palveluissa

https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/91e457b1-53ea-4d7d-ac37-b642245b900c/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/dbe0c81b-c853-4711-874e-8ec3d53bb634/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/e9b71614-0268-4274-9ac7-dcfbb92c9ae9/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/20650060-efe1-4cc9-8fab-6a280b591b49/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/3484cf8c-f39e-49a4-8404-3771090758f4/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/3484cf8c-f39e-49a4-8404-3771090758f4/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/84c81eac-c93e-4667-a378-70497acc897d/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/84c81eac-c93e-4667-a378-70497acc897d/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/43123793-a08f-441d-8f04-c098456a8a57/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/496a3d79-2ced-4a1f-9a69-106b8fca8c8f/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/2c23631c-e813-49f0-9c08-1469fb6649da/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/d648d48c-81e8-4b84-bc89-ae0099cd63d3/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/5b9bbe78-e047-4b80-af98-cce9b50fc3ba/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/1ce14ab0-5fc7-4582-90ad-0e588752eb57/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/164ed2b0-86f0-43c4-9f8d-585bc0407a2d/definition


Sosiaalihuollon palvelutehtäville yhteiset 
asiakasasiakirjat 2/3
• Sosiaalihuollon kuulemisasiakirja

• Sosiaalihuollon kuulemispyyntö

• Virka-apupyyntö

• Vastaus virka-apupyyntöön

• Sopimus työelämään osallistumiseen 
liittyvästä sosiaalipalvelusta

• Sopimus yksityisesti järjestettävästä 
sosiaalipalvelusta

• Sosiaalihuollon asiakirjapyyntö

• Sosiaalihuollon lisäselvityspyyntö

• Sosiaalihuollon valtakirja

• Välitystilipäätös

• Sosiaalihuollon maksusitoumus

25.10.2022Rakenteisen kirjaamisen tuki

Käytössä 
iäkkäiden 

palveluissa

https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/77690888-5f68-4aa7-8e66-62364a6589b1/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/8a5626e1-1dae-420d-b7f7-d608c0b37922/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/2ded3606-ecfb-486a-9541-ebbc62c3bca0/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/9e287df1-7790-4dc9-ad40-399043b5ebe7/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/b0d98c7b-12a2-4cd0-8d51-0ffbf0366e0b/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/d79234c0-c006-4329-8627-01a18f87a339/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/f719e167-18c3-471c-94a8-1119ee4e0d93/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/10519826-0783-46bc-810d-894ab1f4dad1/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/0db4b6c5-336d-4399-8040-cc328fb57612/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/e9ef714c-1b9b-40a2-99ee-d7f148b268f4/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/a7718888-5818-4a2f-8fe7-b50fcdd23735/definition


Sosiaalihuollon palvelutehtäville yhteiset 
asiakasasiakirjat 3/3: 
asiakaskertomusmerkinnät
• Merkintä tapaamisesta tai 

yhteydenotosta

• Merkintä neuvottelusta

• Merkintä neuvottelun, tapaamisen tai 
yhteydenoton peruuntumisesta

• Merkintä ohjauksesta ja neuvonnasta

• Merkintä asiakasta koskevien tietojen 
pyytämisestä tai saamisesta

• Merkintä asiakastietojen 
luovuttamisesta

• Merkintä asian vireilletulosta

• Merkintä sosiaalipalvelun alkamisesta

• Merkintä sosiaalipalvelun 
päättymisestä

• Merkintä asiakkaan arjesta

• Merkintä terapeuttisesta 
työskentelystä

• Merkintä toimintakyvystä

• Merkintä asiakkaalle tehdystä 
tutkimuksesta

• Muu asiakaskertomusmerkintä

31.10.2022

Käytössä 
iäkkäiden 

palveluissa

https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/6dcabcca-559f-47f9-a0f3-f59df319ae6f/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/20925e50-0ab1-46f9-90df-6aea9fdea655/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/d63e984a-7e3b-4bc3-8c4e-07b1e4c8836f/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/f62cb94d-f07d-48db-a153-4a8429205dda/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/271d7442-b92e-4196-9593-cbdf8794d3e4/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/68eee02c-77e2-4f28-a46b-66e46fcaf62d/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/12669524-032b-4b2d-9e80-da40672f3d4d/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/834d8375-355e-44ec-b689-a003e3a1abfe/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/8633e0a4-d2d2-41e5-87fb-190f5e201519/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/d396646e-48e8-438f-aeec-c3e8cc55d19e/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/ebac94f3-b11c-42da-9a9f-ff85a00d8bb2/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/98327fb0-56e2-4498-9f64-78c4da65aa20/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/9b2c7d05-7528-4db5-85cf-7dccd732dbc8/definition
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/deaaca3e-cec6-4f4b-9f16-ecf753425f82/definition


Sosiaalipalvelukohtaiset asiakasasiakirjat 
iäkkäiden palveluissa 

• Omaishoidon tuki

• Omaishoidon tuen suunnitelma

• Perhetyö

• Perhetyön suunnitelma

• Tukisuhdetoiminta

• Tukiperheen hakijan tiedot

• Tukisuhdesuunnitelma

• Turvakotipalvelu

• Turvakotipalvelun asiakkaan esitiedot

• Turvakotipalvelun ensiarvio

• Turvakotipalvelusuunnitelma

• Täydentävän ja ehkäisevän 
toimeentulotuen asiakasasiakirjat (4 kpl)

• Sosiaalisen luototuksen asiakasasiakirjat
(11 kpl)

31.10.2022

https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/list/search?documentServiceTaskId=&documentSocialServiceId=&serviceProcessId=&documentSubjectId=7498db0f-9bce-4f28-8a2f-e68fc9b614c2&documentTypeId=&documentStatus=latest
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/list/search?documentServiceTaskId=&documentSocialServiceId=&serviceProcessId=&documentSubjectId=c6f99e02-1b78-42e1-866f-44ce9c9c5b6d&documentTypeId=&documentStatus=latest
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/list/search?documentServiceTaskId=&documentSocialServiceId=&serviceProcessId=&documentSubjectId=e3d03f20-d02f-4c88-9c43-6e590b3f046b&documentTypeId=&documentStatus=latest
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/list/search?documentServiceTaskId=&documentSocialServiceId=&serviceProcessId=&documentSubjectId=3eb3b4c5-be28-4669-aaee-7224cb29cbc1&documentTypeId=&documentStatus=latest
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/list/search?documentServiceTaskId=&documentSocialServiceId=&serviceProcessId=&documentSubjectId=8c9ac45f-d136-4f3c-9219-c1ac6dc793f9&documentTypeId=&documentStatus=latest
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/list/search?documentServiceTaskId=&documentSocialServiceId=&serviceProcessId=&documentSubjectId=3069b938-364d-41f4-8888-952914949bd6&documentTypeId=&documentStatus=latest


31.10.2022

Asiankäsittely sosiaalihuollossa



Asianhallinta sosiaalihuollossa

• Asianhallintaa sosiaalihuollossa hahmotetaan sosiaalihuollon palveluprosessin 
kautta.

• Julkisessa sosiaalihuollossa vireille tulevat asiat ovat hallintoasioita ja niiden 
käsittely edellyttää hallintomenettelyä.
• Palvelun voi toteuttaa julkinen tai yksityinen organisaatio.

• Yksityisesti järjestettävässä sosiaalihuollossa asiat eivät sisällä 
hallintomenettelyä.

31.10.2022



Sosiaalihuollon palveluprosessi 1/2

31.10.2022



Sosiaalihuollon palveluprosessi 2/2

31.10.2022

Sosiaalihuollon ammattihenkilö 
ottaa käsittelyyn henkilön tuen 

tarvetta koskevan, sosiaalihuollossa 
vireille tulleen asian.

Sosiaalihuollon ammattihenkilö 
arvioi asiakkaan tuen tarvetta ja sen 
luonnetta, asiakkuuden edellytyksiä 

sekä sitä, millä sosiaalipalveluilla 
tarpeisiin pystytään vastaamaan.

Sosiaalihuollon ammattihenkilö laatii yhdessä asiakkaan kanssa 
asiakassuunnitelman asiakkaalle tarjottavista sosiaalipalveluista, 

muusta asiakkaan saamasta tuesta sekä hänen omista toimenpiteistään 
sosiaalisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Palvelunjärjestäjän viranhaltija järjestää 
asiakkaalle hänen tarvitsemansa 

sosiaalipalvelut ja muun tuen, tekee niitä 
koskevat päätökset ja vastaa siitä, että 

sosiaalipalvelut toteutetaan tarvittavassa 
laajuudessa.

Palveluntuottaja toteuttaa 
sosiaalihuollon asiakkaalle 

myönnettyä 
sosiaalipalvelua.



Palvelutehtäväkohtaiset asiakasasiakirjat asian 
käsittelyn eri vaiheissa

31.10.2022

Iäkkäiden 
palvelujen 
hakemus

Iäkkäiden 
palvelutarpeen 

arvio

Iäkkäiden 
palvelujen 

asiakas-
suunnitelma

Iäkkäiden 
palvelupäätös

Iäkkäiden 
palvelujen 

toteuttamis-
suunnitelma



Asiakasasiakirjat asiankäsittelyn eri vaiheissa

Asiakasasiakirjat voivat 
1. liittyä tiettyyn asiankäsittelyn vaiheeseen
• ilmoitukset – asian vireilletulo

• palvelutarpeen arviot – palvelutarpeen arviointi

• päätökset – palvelun järjestäminen

2. olla käytettävissä asiankäsittelyn eri vaiheissa
• asiakaskertomusmerkinnät

31.10.2022



Rakenteinen 
kirjaaminen eri 
asiankäsittelyn 

vaiheissa

31.10.2022

Esimerkki: Martin asiakasasiakirjoja



Yksinkertaistettu esimerkki asiakastyön 
rakenteisesta kirjaamisesta

31.10.2022

Miksi tämä esimerkki on 
näin yksinkertainen? 

Sosiaalihuollon 
asiakkuudet ovat usein 

pitkiä ja monimutkaisia!

Yksinkertaistetun 
esimerkin tarkoituksena 
on yhdistää asiakirjoja 

asiankäsittelyn 
vaiheisiin.



Asian vireilletulo

Martin kunto on huonontunut iän myötä ja hän tarvitsee paljon tukea ja 
apua arjessa. Puoliso Hilkka hoitaa kaikki kodin päivittäiset asiat ja auttaa 
Marttia pukeutumisessa, peseytymisessä ja muissa jokapäiväisissä 
toimissa.

Martti hakee omaishoidon tukea. Tällöin asia tulee vireille 
sosiaalihuollossa. Martti ei ole aikaisemmin ollut sosiaalihuollon 
asiakkaana.

31.10.2022

Yksinkertaistetun 
esimerkin tarkoituksena 
on yhdistää asiakirjoja 

asiankäsittelyn 
vaiheisiin.



Asiakkuusasiakirja

• Martille laaditaan 
asiakkuusasiakirja, jolla 
pidetään yllä hänen 
perustietojaan sekä muita 
sosiaalihuollon asiakkuudessa 
tarvittavia tietoja.

• Asiakkuusasiakirja sisältää 
tietoja myös esimerkiksi 
palveluista vastaavasta 
työntekijästä ja Marttiin 
liittyvistä tärkeistä henkilöistä.

31.10.2022

Yksinkertaistetun 
esimerkin tarkoituksena 
on yhdistää asiakirjoja 

asiankäsittelyn 
vaiheisiin.



Asia-asiakirja

• Hakemuksella sosiaalihuoltoon 
tulee vireille uusi asia. Siitä 
laaditaan asia-asiakirja, jolla 
sosiaalihuollon palvelunjärjestäjä 
pitää yllä tietoja kyseisen asian 
hallintaa varten.

• Tässä vaiheessa asia myös 
nimetään.

• Asia-asiakirjaan liitetään muut 
kyseiseen asiaan liittyvät 
asiakasasiakirjat, jolloin asia-
asiakirja yhdistää kaikki 
hakemukseen liittyvät asiakirjat.

31.10.2022

Yksinkertaistetun 
esimerkin tarkoituksena 
on yhdistää asiakirjoja 

asiankäsittelyn 
vaiheisiin.



Iäkkäiden palvelujen hakemus

• Omaishoidon tuen hakemus 
kirjataan Iäkkäiden 
palvelujen hakemus -
asiakasasiakirjalle ja se 
tallennetaan Kanta-palvelujen 
Sosiaalihuollon asiakastiedon 
arkistoon.

• Asiakirja voi näyttää erilaiselta 
eri asiakastietojärjestelmissä, 
asiakirjan sisältö on kuitenkin 
kaikissa järjestelmissä sama.

31.10.2022

Yksinkertaistetun 
esimerkin tarkoituksena 
on yhdistää asiakirjoja 

asiankäsittelyn 
vaiheisiin.



Palvelutarpeen arviointi

Iäkkäiden palvelujen sosiaalityöntekijä soittaa Martille ja sopii kotikäynnin palvelutarpeen 
arvioimiseksi. 

Kotikäynnillä ovat paikalla Martti ja Hilkka-vaimo. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella 
Martilla on ikääntymisestä johtuvia toimintakyvyn vajeita ja hänen selviytymistään kotona 
voitaisiin tukea omaishoidon avulla.

Kotikäynnillä sovitaan, että sosiaalityöntekijä voi Martin luvalla olla yhteydessä 
terveydenhuoltoon ja pyytää hänen terveydentilaansa ja toimintakykyynsä liittyviä tietoja.

31.10.2022

Yksinkertaistetun 
esimerkin tarkoituksena 
on yhdistää asiakirjoja 

asiankäsittelyn 
vaiheisiin.



Merkintä tapaamisesta tai yhteydenotosta

• Tiedot kotikäynnistä 
kirjataan Merkintä 
tapaamisesta tai 
yhteydenotosta –
asiakasasiakirjalle.

31.10.2022

Yksinkertaistetun 
esimerkin tarkoituksena 
on yhdistää asiakirjoja 

asiankäsittelyn 
vaiheisiin.



Merkintä asiakasta koskevien tietojen 
pyytämisestä tai saamisesta

• Terveydenhuollosta saaduista 
tiedoista tehdään 
asiakaskertomusmerkintä 
Merkintä asiakasta 
koskevien tietojen 
pyytämisestä tai saamisesta 
–asiakasasiakirjalle.

31.10.2022

Yksinkertaistetun 
esimerkin tarkoituksena 
on yhdistää asiakirjoja 

asiankäsittelyn 
vaiheisiin.



Iäkkäiden palvelutarpeen arvio

• Palvelutarpeen arviointi 
laaditaan Iäkkäiden 
palvelutarpeen arvio –
asiakasasiakirjalle.

31.10.2022

Yksinkertaistetun 
esimerkin tarkoituksena 
on yhdistää asiakirjoja 

asiankäsittelyn 
vaiheisiin.



Asiakkuuden suunnittelu

Palvelutarpeen arvion jälkeen Martille laaditaan asiakassuunnitelma.

Sosiaalityöntekijä tekee uuden kotikäynnin. Kotikäynnillä mietitään esimerkiksi sitä, 
miten Martin hoito turvataan omaishoitajan vapaiden aikana. Koska Martti tarvitsee 
apua myös yöaikaan, järjestetään hoito tehostetun palveluasumisen yksikössä.

31.10.2022

Yksinkertaistetun 
esimerkin tarkoituksena 
on yhdistää asiakirjoja 

asiankäsittelyn 
vaiheisiin.



Iäkkäiden palvelujen 
asiakassuunnitelma
• Martin asiakassuunnitelma 

laaditaan Iäkkäiden 
palvelujen 
asiakassuunnitelma -
asiakasasiakirjalle.

• Laissa ikääntyneen 
väestön toimintakyvyn 
tukemisesta sekä 
iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista 
(980/2012) tästä 
suunnitelmasta käytetään 
nimitystä 
palvelusuunnitelma.

31.10.2022

Yksinkertaistetun 
esimerkin tarkoituksena 
on yhdistää asiakirjoja 

asiankäsittelyn 
vaiheisiin.



Merkintä neuvottelusta

• Jos asiakassuunnitelman 
laatiminen aloitetaan 
kotikäynnillä, voidaan 
tiedot kirjata suoraan 
asiakassuunnitelmaan.

• Tarvittaessa muita tietoja 
kotikäynnistä kirjataan 
asiakasasiakirjalle 
Merkintä neuvottelusta.

• Asiakirja voidaan tehdä 
esimerkiksi suunnitelma-
tai 
verkostoneuvottelusta.

31.10.2022

Yksinkertaistetun 
esimerkin tarkoituksena 
on yhdistää asiakirjoja 

asiankäsittelyn 
vaiheisiin.



Palvelun järjestäminen

Palvelun järjestämisen vaiheessa Martin palveluista vastaava sosiaalityöntekijä tekee 
päätökset omaishoidon tuen sosiaalipalvelusta sekä omaishoitajan vapaan aikaisesta 
tehostetun palveluasumisen sosiaalipalvelusta.

Sosiaalityöntekijä selvittää, missä olisi Martin toiveita ja tarpeita vastaava 
asumispalveluyksikkö. Hän sopii palvelun toteuttamisesta yksikön vastaavan kanssa.

Hilkan vapaiden aikainen hoiva toteutetaan hyvinvointialueen omassa 
palveluasumisen yksikössä.

31.10.2022

Yksinkertaistetun 
esimerkin tarkoituksena 
on yhdistää asiakirjoja 

asiankäsittelyn 
vaiheisiin.



Iäkkäiden palvelupäätös

• Päätökset omaishoidon 
tuesta ja tehostetusta 
palveluasumisesta 
tehdään 
asiakasasiakirjalla 
Iäkkäiden 
palvelupäätös.

• Pääsääntöisesti 
molemmista 
sosiaalipalveluista 
tehdään omat 
päätökset.

31.10.2022

Yksinkertaistetun 
esimerkin tarkoituksena 
on yhdistää asiakirjoja 

asiankäsittelyn 
vaiheisiin.



Palvelun toteutus

Omaishoidon tuen suunnitelmaan kirjataan omaishoitajan ja hyvinvointialueen 
vastuut. Suunnitelmassa todetaan, että omaishoitajana toimivan Hilkka-vaimon 
vapaiden aikana Martti on asumisyksikön asiakkaana.

Asumisyksikön työntekijä laatii yhdessä Martin kanssa iäkkäiden palvelujen 
toteuttamissuunnitelman. Myös Hilkka on mukana palaverissa. Suunnitelmaan 
kirjataan tarkemmat tiedot esimerkiksi siitä, miten usein Martti on yksikön asiakkaana 
sekä muita tarpeellisia palvelun toteuttamiseen liittyviä tietoja.

Martti on asiakkaana asumisyksikössä suunnitelman mukaisesti.

31.10.2022

Yksinkertaistetun 
esimerkin tarkoituksena 
on yhdistää asiakirjoja 

asiankäsittelyn 
vaiheisiin.



Omaishoidon tuen suunnitelma

• Omaishoidon tuen sosiaalipalveluun liittyy 
oma toteuttamissuunnitelmansa 
Omaishoidon tuen suunnitelma.

• Laissa omaishoidon tuesta (937/2005) tästä 
suunnitelmasta käytetään nimitystä hoito- ja 
palvelusuunnitelma.

31.10.2022

Yksinkertaistetun 
esimerkin tarkoituksena 
on yhdistää asiakirjoja 

asiankäsittelyn 
vaiheisiin.



Iäkkäiden palvelujen 
toteuttamissuunnitelma
• Tehostetun palveluasumisen 

toteuttamissuunnitelma 
laaditaan asiakirjalle 
Iäkkäiden palvelujen 
toteuttamissuunnitelma.

31.10.2022

Yksinkertaistetun 
esimerkin tarkoituksena 
on yhdistää asiakirjoja 

asiankäsittelyn 
vaiheisiin.



Merkintä neuvottelusta

• Tarvittaessa muita tietoja 
neuvottelusta kirjataan 
asiakasasiakirjalle 
Merkintä neuvottelusta.

• Asiakirja voidaan tehdä 
esimerkiksi suunnitelma-
tai 
verkostoneuvottelusta.

31.10.2022

Yksinkertaistetun 
esimerkin tarkoituksena 
on yhdistää asiakirjoja 

asiankäsittelyn 
vaiheisiin.



Merkintä sosiaalipalvelun alkamisesta

• Tehostetun palveluasumisen 
alkamisesta tehdään merkintä 
asiakirjalle Merkintä 
sosiaalipalvelun alkamisesta.

• Vastaava merkintä tehdään myös 
omaishoidon tuen 
sosiaalipalvelun alkamisesta.

• Merkintä laaditaan silloin, kun 
sosiaalipalvelun toteuttaminen on 
tosiasiallisesti alkanut. 

• Aloittamispäivä on usein eri kuin 
päätöksen voimassaolon 
alkamispäivä.

31.10.2022

Yksinkertaistetun 
esimerkin tarkoituksena 
on yhdistää asiakirjoja 

asiankäsittelyn 
vaiheisiin.



Merkintä asiakkaan arjesta

• Palveluasumisyksikön 
päivittäisiä kirjauksia 
tehdään asiakasasiakirjalle 
Merkintä asiakkaan 
arjesta.

• Asiakaskertomusmerkintä, 
jossa kuvataan 
sosiaalipalvelun antamisen 
kannalta merkittäviä asioita 
sosiaalihuollon asiakkaan 
jokapäiväisessä elämässä.

31.10.2022

Yksinkertaistetun 
esimerkin tarkoituksena 
on yhdistää asiakirjoja 

asiankäsittelyn 
vaiheisiin.



Asian käsittely päättyy

Ajan myötä Hilkka-puolison kunto heikkenee. Asuminen omakotitalossa on käynyt raskaaksi. Martti ja Hilkka 
päättävät muuttaa hissilliseen kerrostaloon lähemmäksi lapsia muualle Suomeen toisen hyvinvointialueen alueelle, 
tällöin Martin asiakkuus nykyisellä hyvinvointialueella päättyy.

Viimeisen asumispalvelujakson jälkeen yksikön työntekijät kirjaavat kaikki asiakaskirjaukset loppuun, lopuksi 
tehdään merkintä sosiaalipalvelun päättymisestä.

Muuton jälkeen myös omaishoidon tukea koskevat kirjaukset tehdään loppuun ja sosiaalipalvelu päätetään.

Lopuksi Martin palveluista vastaava sosiaalityöntekijä sulkee Martin hoivaa ja huolenpitoa koskevan asian ja päättää 
sosiaalihuollon asiakkuuden.

31.10.2022

Yksinkertaistetun 
esimerkin tarkoituksena 
on yhdistää asiakirjoja 

asiankäsittelyn 
vaiheisiin.



Merkintä sosiaalipalvelun 
päättymisestä
• Kun kaikki tehostetun 

palveluasumisen toteutusta koskevat 
kirjaukset on 
tehty, kirjataan Merkintä 
sosiaalipalvelun päättymisestä –
asiakirjalle merkinnän siitä, milloin 
sosiaalipalvelun antaminen 
sosiaalihuollon asiakkaalle on 
tosiasiallisesti päättynyt.

• Asiakirjalle kirjataan myös 
päättymisen perustelut.

• Kirjaus tehdään myös omaishoidon 
tuen sosiaalipalvelun päättymisestä.

31.10.2022

Yksinkertaistetun 
esimerkin tarkoituksena 
on yhdistää asiakirjoja 

asiankäsittelyn 
vaiheisiin.



Asia-asiakirja

• Omaishoidon tukea koskeva 
asia päätetään tekemällä 
siitä merkintä asia-
asiakirjalle.

31.10.2022

Yksinkertaistetun 
esimerkin tarkoituksena 
on yhdistää asiakirjoja 

asiankäsittelyn 
vaiheisiin.



Asiakkuusasiakirja

• Sosiaalihuollon asiakkuuden päättyminen 
kirjataan asiakkuusasiakirjalle. 

31.10.2022

Yksinkertaistetun 
esimerkin tarkoituksena 
on yhdistää asiakirjoja 

asiankäsittelyn 
vaiheisiin.



Suunnitelma-asiakirjat esimerkissä

• Tässä esimerkissä laaditaan kolme 
eri suunnitelma-asiakirjaa.

• Asiakastyötä kirjaava 
ammattilainen harkitsee mitä 
asiakirjoja asiakkaan tilanteessa 
tulee laatia tarpeellisten ja 
riittävien tietojen kirjaamiseksi.

• Harkinnassa tulee huomioida 
lainsäädännön asettamat 
velvoitteet.

31.10.2022

Sosiaalihuoltolaki 
2014/1301

Laki omaishoidon 
tuesta 2005/937



31.10.2022

Lisätietoa rakenteisen kirjaamisen tueksi



Tässä osassa

1. Rakenteisen kirjaamisen tuki-
verkkosivu

2. Kanta-palvelujen käsikirja 
sosiaalihuollon toimijoille -
perusteos

3. Sosmeta –asiakirjarakenteiden 
julkaisupalvelu 

4. Kirjaaminen monialaisessa 
yhteistyössä -opas

5. Muu tuki

25.10.2022Rakenteisen kirjaamisen tuki



Palautetta ja ehdotuksia THL:n suunnitteluun 
tilaisuuden Teamsin chatissa:

• Palautteessa vain kaksi kysymystä!

• Mitä haluat kuulla seuraavassa tilaisuudessa? Kerro chatissa.

• Minkä arvosanan antaisit tilaisuudelle asteikolla 1-5? Vastaa 
peukuttamalla vasta kun kaikki viisi vaihtoehtoa on näkyvillä 
tilaisuuden lopuksi.

• Kiitos yhteistyöstä!

31.10.2022



1. Rakenteisen kirjaamisen tuki -verkkosivu 

25.10.2022Rakenteisen kirjaamisen tuki



1. Rakenteisen kirjaamisen tuen verkkosivu

Rakenteisen kirjaamisen tuki –
verkkosivu

✓ linkki tilaisuuksien materiaaleihin 
(diat, tallenteet yms.)

✓ linkit tässä esiteltyihin lähteisiin

✓ tarkat tiedot tilaisuuksista (2. ja 
3.portaat)

✓ ajankohtaiset asiat

✓ lisäksi tiedotamme Tiedonhallintaa 
yhteentoimivaan soteen -
uutiskirjeessä

25.10.2022Rakenteisen kirjaamisen tuki

https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kirjaaminen/sosiaalihuollon-kirjaamisohjeet/rakenteisen-kirjaamisen-tuki


2. Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon 
toimijoille

25.10.2022Rakenteisen kirjaamisen tuki



2. Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon 
toimijoille

• Täältä löytyy ajantasaisin tieto! Päivitetty
9/22. 

• Asiakirjarakenteisiin liittyen erityisesti luku 9

• Sosmetaan liittyen luku 10

• Lue vielä lisää esim.  Sosiaalihuollon
asiakastiedon arkisto, Omakanta, 
asianhallinta

• VINKKI: Kannattaa ladata pdf-versio
hakutoiminnallisuuden vuoksi

• LINKKI: Kanta-palvelujen käsikirja 
sosiaalihuollon toimijoille (yhteistyotilat.fi)

25.10.2022Rakenteisen kirjaamisen tuki

https://yhteistyotilat.fi/wiki08/pages/viewpage.action?pageId=61058878


3. Sosmeta: julkaisupalvelu asiakirjarakenteille

25.10.2022Rakenteisen kirjaamisen tuki



3. Sosmeta: sosmeta.thl.fi

• Sosmeta on palvelu, jossa näytetään ja jaetaan kaikki 
sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteet

• Sosmeta ei ole asiakastietojärjestelmä, mutta 
asiakastietojärjestelmä hyödyntää Sosmetassa julkaistuja 
asiakirjarakenteita

• Asiakirjarakenteissa on ohjeita sekä selitteitä, joista 
kirjaamiseen voi saada tukea

25.10.2022Rakenteisen kirjaamisen tuki
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3. Sosmeta: sosmeta.thl.fi

31.10.2022



3. Sosmeta: sosmeta.thl.fi

• ylläpitämä asiakirjojen julkaisupalvelu

31.10.2022



3. Sosmeta: sosmeta.thl.fi

• ylläpitämä asiakirjojen julkaisupalvelu

31.10.2022



3. Sosmetan käyttö: hakutulos

31.10.2022

1.IÄKKÄIDEN PALVELUJEN 
ASIAKASSUUNNITELMA

2.IÄKKÄIDEN PALVELUJEN 
TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

3.KOTOUTUMISSUUNNITELMA

4.OMAISHOIDON TUEN SUUNNITELMA

5.TURVAKOTIPALVELUSUUNNITELMA

6.TURVASUUNNITELMA

https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/412a3799-6440-4ff6-94b7-3c663bf8563c
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/c505d796-9271-40b3-85f6-2b4c974f4cb4
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/c46ac62b-0e43-49a2-9d36-03688a0b0734
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/4b689f54-e220-49d5-9cba-179eaff6b4a9
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/6f71138e-9217-4ada-b095-3e0fc7772fee
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/d648d48c-81e8-4b84-bc89-ae0099cd63d3


3. Sosmetan käyttö: hakutulos

31.10.2022

1.IÄKKÄIDEN PALVELUJEN 
ASIAKASSUUNNITELMA

2.IÄKKÄIDEN PALVELUJEN 
TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

3.KOTOUTUMISSUUNNITELMA

4.OMAISHOIDON TUEN SUUNNITELMA

5.TURVAKOTIPALVELUSUUNNITELMA

6.TURVASUUNNITELMA

https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/412a3799-6440-4ff6-94b7-3c663bf8563c
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/c505d796-9271-40b3-85f6-2b4c974f4cb4
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/c46ac62b-0e43-49a2-9d36-03688a0b0734
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/4b689f54-e220-49d5-9cba-179eaff6b4a9
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/6f71138e-9217-4ada-b095-3e0fc7772fee
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/d648d48c-81e8-4b84-bc89-ae0099cd63d3


31.10.2022



3. Sosmetan käyttö: Iäkkäiden palveluiden 
toteuttamissuunnitelma 

31.10.2022



Asiakirja, jota nyt 
katsotaan on iäkkäiden 

palvelujen 
toteuttamissuunnitelma



Asiakirja, jota nyt 
katsotaan on iäkkäiden 

palvelujen 
toteuttamissuunnitelma



Asiakirja, jota nyt 
katsotaan on iäkkäiden 

palvelujen 
toteuttamissuunnitelma



Asiakirja, jota nyt 
katsotaan on iäkkäiden 

palvelujen 
toteuttamissuunnitelma



Asiakirja, jota nyt 
katsotaan on iäkkäiden 

palvelujen 
toteuttamissuunnitelma



31.10.2022

Asiakirja, jota nyt 
katsotaan on iäkkäiden 

palvelujen 
toteuttamissuunnitelma



31.10.2022

Asiakirja, jota nyt 
katsotaan on iäkkäiden 

palvelujen 
toteuttamissuunnitelma





3. Miten asiakirjoja voi käyttää tilastotuotannossa:
Asiakkaita per omatyöntekijä

31.10.2022

→thl.fi/
sosiaalihuollonseurantarekisteri

https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedonhallinnan-ohjaus/sote-tiedonhallinnan-kehittamisnakymia/sosiaalihuollon-rekisteriuudistus
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedonhallinnan-ohjaus/sote-tiedonhallinnan-kehittamisnakymia/sosiaalihuollon-rekisteriuudistus


4. Kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä –opas

31.10.2022

Miten asiakastyötä 
kirjataan, kun 
mukana on eri alojen 
ammattihenkilöitä

Kuka saa 
tehdä 
merkintöjä?

Voivatko 
terveydenhuollon 
ammattihenkilöt 
kirjata sosiaalihuollon 
asiakastietoja, ja 
päinvastoin?Mitä tietoja voin 

luovuttaa 
yhteistyössä?



4. Kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä –opas

• LINKKI

• Opas kirjaamiseen 
tilanteissa, joissa asiakas 
tarvitsee sekä sosiaali- että 
terveydenhuollon palveluita

• VINKKI: keskeiset säädökset 
on koottu kunkin kappaleen 
alkuun, ota pdf, haku toimii!

31.10.2022

https://yhteistyotilat.fi/wiki08/pages/viewpage.action?pageId=64433619


5. Muu tuki

31.10.2022

Milloin Omakanta on 
asiakkaiden käytössä?

Miten voin 
kirjata 
asiakkaan 
kanssa 
yhdessä?

Miten ammattilainen 
saa käyttöön 
asiakkaan tiedot 
toiselta hyvinvointi-
alueelta?

Mikä on 
riittävää ja 

tarkoituksen-
mukaista 

kirjaamista?



5. Muu tuki

31.10.2022

Kirjaamisen sisällöt 

Kansa koulu 4.0 –materiaalit: Kirjaamisfoorumi 

(vasso.fi) LINKKI

Kansa-koulun kouluttamat 

kirjaamisasiantuntijat

Kanta-palveluihin liittyen

Kelan koulutustilaisuudet (Kantafoorumi, 

toimintapakoulutukset)

Tulossa verkkokouluja uusiin 

toiminnallisuuksiin liittyen

Kanta-koulutukset ja tilaisuudet - Sote-

ammattilaiset - Kanta.fi



5. Rakenteisen kirjaamisen haltuunotto vaatii 
toimia

• Tunne keskeiset tietolähteet

• Hyödynnä materiaali omassa 
organisaatiossa

• Verkostoidu ja vertaiskehitä

• Varaa aikaa uudelle 

• Kiitos yhteistyöstä ja pysy 
mukana!

31.10.2022



Kooste linkeistä

• Rakenteisen kirjaamisen tuki -verkkosivu

→koulutusmateriaali, tallenteet, tapahtumatiedot, uutiset yms

• Sosmeta - Asiakirjarakenteet 

• Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille

→9 Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat 

→10 Sosmeta-palvelu

• Kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä -opas

• Tiedonhallintaa yhteentoimivaan soteen –uutiskirje

• Tilaa tästä

• Sosiaalihuollon seurantarekisteri

31.10.2022

https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kirjaaminen/sosiaalihuollon-kirjaamisohjeet/rakenteisen-kirjaamisen-tuki
https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/list/search
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/JULSOSK/9+Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/JULSOSK/9+Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/JULSOSK/10+Sosmeta-palvelu
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/pages/viewpage.action?pageId=64433619
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/ajankohtaista/uutiskirjeet
https://uutiskirje.thl.fi/
../221012_Lapsiperheet/thl.fi/sosiaalihuollonrekisteri


Tervetuloa seuraavaan tilaisuuteen!

• Sosiaalihuollon asiantuntija: Rakenteisen kirjaamisen 
erityiskysymykset iäkkäiden palvelutehtävässä (3. porras) pe 
9.12.2022 klo 13–14.30 

• Sosiaalihuollon rakenteinen kirjaaminen: ”Näitä kysyttiin” -
tunnit käynnistyvät ke 7.12.2022 klo 13–14. Ensimmäinen 
tunti on tarkoitettu erityisesti lapsiperheiden ja työikäisten 
palvelutehtäville.

31.10.2022

”Näitä kysyttiin” –
tunnit jatkuvat 

helmikuussa 2023!

https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/9324913


Kiitos  osallistumisesta!

Seuraa meitä:

• Rakenteisen kirjaamisen tuki -verkkosivu

• Tilaa uutiskirje: Tiedonhallintaa yhteentoimivaan
soteen

Lue ainakin tämä THL Blogissa:

• Fiksut periaatteet on jo tunnistettu – sosiaalihuollon 
tietomalli odottaa toteutustaan

• Ikkunat auki ja sosiaalihuolto näkyviin

sotetiedonhallinta@thl.fi

thl.fi/sosiaalihuollonkirjaaminen

31.10.2022

https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kirjaaminen/sosiaalihuollon-kirjaamisohjeet/rakenteisen-kirjaamisen-tuki
https://uutiskirje.thl.fi/
https://blogi.thl.fi/fiksut-periaatteet-on-jo-tunnistettu-sosiaalihuollon-tietomalli-odottaa-toteutustaan/
https://blogi.thl.fi/ikkunat-auki-ja-sosiaalihuolto-nakyviin/
mailto:sotetiedonhallinta@thl.fi
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kirjaaminen/sosiaalihuollon-kirjaamisohjeet/rakenteisen-kirjaamisen-tuki

