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Esityksen sisältö

9.12.2019

• Miksi tilastouudistus tarvitaan? 

• Mitkä asiat luovat sille mahdollisuudet?

• Millaista uudistusta tavoitellaan?

• Miten uudistus on suunniteltu tehtävän?
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Miksi?

Tietotarpeisiin vastaaminen edellyttää tietopohjan 
laajentamista

Lainsäädännön muutokset luovat mahdollisuudet 
kehittää sosiaalihuollon rekisteritiedonkeruuta

Kirjaaminen sosiaalihuollossa yhtenäistyy
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Sosiaalipalveluiden 
rekisteri-projekti laati 

tavoitetilan ja 
tietosisältömäärittelyn 

Sosiaalihuollon uudelle 
rekisteritiedonkeruulle
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Millaista uudistusta tavoitellaan?
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Sosiaalihuollon rekisteritiedonkeruun 
tavoitetila 
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• Kattaa kaikki sosiaalipalvelut 

• Perustuu kertakirjaamiseen ja Kanta-määrittelyihin: Tiedonkeruu 
pohjautuu palvelutuotannossa kirjattavan asiakastiedon toisiokäyttöön. 
Kerättävä tietosisältö pohjautuu kansallisiin asiakastietomäärittelyihin. 

• Tuottaa ajantasaista tietoa: Tietoja tulisi olla mahdollista toimittaa 
esimerkiksi kerran vuorokaudessa tai kuukaudessa. Tämä 
mahdollistaisi myös ajantasaisen raportoinnin. 

• Karsii yksittäisiä tiedonkeruita: Tiedonkeruu korvaa vaiheittain 
THL:n nykyisiä, eri aikoina ja eri tarkoituksiin perustettuja 
tiedonkeruita. 
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Tietotarpeisiin vastaaminen edellyttää monipuolista asiakastietoa 
sosiaalipalveluista

Esimerkkejä tietotarpeista Mitä asiakastietoa tarvitaan?

Kaikki sosiaalipalveluiden asiakkaat, jotta voidaan 

tarkastella niin yksittäisten palveluiden käyttöä  kuin 

asiakkaiden palveluiden monikäyttöä

Tiedot yksilötasolla sosiaalihuollon asiakkuuksista, tiedot 

myönnetyistä palveluista, merkinnät sosiaalipalvelun 

alkamisesta ja päättymisestä

Palveluiden saatavuus, määräajat Vaihtelee palvelusta riippuen, mutta tarvitaan tietoja hyvin 

monista eri asiakasasiakirjoista ja palveluprosessin 

vaiheista (ilmoitus, yhteydenotto, hakemus, 

lisäselvityspyyntö, arvio, suunnitelma, päätös)

Suoritetietoja palvelutoiminnasta kustannustietojen 

rinnalle

Tietoja asiakkuuksista, eri palveluiden toteutumisesta 

(esim. vuorokaudet, käynnit) ja toteuttamisen tavasta 

(omatuotanto, ostopalvelut, palveluseteli, 

henkilökohtainen budjetti) 

Digitalisaatio Tietoja mm. asiakaskertomusmerkinnöistä ja 

asiointitavasta

9.12.2019Riikka Väyrynen 7



Koska tavoitetilaan 
pääseminen edellyttää 

muutoksia sekä 
tietojärjestelmä-

infrastruktuuriin että 
kirjaamiseen, on 

tiedonkeruun uudistus 
vaiheistettava hallittaviin 

kokonaisuuksiin
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Miten uudistus on suunniteltu 
tehtävän?
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Luonnos
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Uuden sosiaalihuollon tiedonkeruun 
toteuttaminen  (luonnos)
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Raportointiesimerkkejä
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Iäkkäiden palvelutehtävän sosiaalipalvelut 2018

*Tiedot kerätään erilaisilla ikäryhmittelyillä ja eri ajankohtina 

Tietoa kaikista palveluista ei tällä hetkellä kerätä  tai 

kerättävät tiedot eivät ole yksilöityjä, joten asiakkaan 

saaman palvelukokonaisuuden tarkastelu ei ole mahdollista

Ei tietoa

Asiakkaita 

Sosiaalihuollon rekisterin I-vaiheen tiedoista voidaan tuottaa kattava tieto eri 
palvelutehtävien asiakkaiden saamista eri sosiaalipalveluista, sukupuolittain, erilaisilla 
ikäryhmittelyllä ja ajankohtina tai vuoden aikana.
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Kehittämisessä huomioitavaa

• Kaiken pohjalla yhtenäiset tietorakenteet ja kirjaaminen 
palvelutuotannossa

• Rekisteritiedonkeruiden kehittäminen vaatii pitkäjänteisyyttä 
ja resursseja

• Epävarmuuden heijastukset investointeihin

• Sidoksissa lainsäädännön muutoksiin – erityisesti 
asiakastietolaki

• Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännölliset erityispiirteet 
ja niiden vaikutus tiedonhallintaan 

• Yksi aineisto ei vastaa kaikkiin tietotarpeisiin

• Eri toimijat tuottavat tietoa – aineistojen yhteensopivuus
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