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Missä tunnelmissa tänään?

Valitse kuvasta tämänhetkistä tunnelmaasi
parhaiten kuvaava koira

8: Pelkkänä korvana :) ― NIMETÖN

1 ― NIMETÖN

8 ― NIMETÖN

6 ― NIMETÖN

3 ― NIMETÖN

Mitä muutoksia uusi
asiakastietolaki tuo
sosiaalihuoltoon

Kirjoita kommentti tai kysymys painamalla
alla olevaa + painiketta

Onko vielä tarkempaa tietoa, miten rakenteisen kirjaamisen tuki
toteutetaan ja mitä se sisältää? ― NIMETÖN

Onko suostumus oltava kirjallinen? Miten se näkyy Kanta
palvelussa? ― NIMETÖN

Kommentti Hanne Laukkanen/Kela: Sosiaalihuollon toimialan
sisäisissä luovutuksissa on käytössä luovutuslupa ja se pitää

tallentaa sähköisessä muodossa Kantaan. Suostumus tarvitaan
tietojen luovuttamisessa sosiaali- ja terveydenhuollon välillä ja
sen määrittelytyö on vielä kesken. Mutta todennäköisesti myös

suostumus täytyy olla kirjallinen. Asiakas näkee luovutusluvan,
mahdolliset kiellot ja suostumukset Omakannassa tai pyydettäessä

palvelunantajan on annettava asiakkaalle näistä tuloste.
Informointi, luovutuslupa, kiellot ja suostumukset tarkistetaan

Kannassa ennen tietojen luovuttamista. ― NIMETÖN

Tietojen luovutuksista
Onko niin, että asiakas voi kieltää tämän lain kautta kaikkien
tietojensa luovuttamisen palvelunantajien välillä vai voiko joissain
tilanteissa tietoa kuitenkin luovuttaa ilman asiakkaan antamaa
lupaa?

Kelalta Hanne Laukkanen kommentoi: Sosiaalihuollon
viranomaisen laajasta tiedonsaantioikeudesta säädetään laissa

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000, 20
§). Lain mukaan sosiaalihuollon viranomaisella on oikeus saada
myös salassa pidettävät tiedot, jotka ovat viranomaiselle laissa

säädetyn tehtävän vuoksi välttämättömiä asiakkaan
sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi, sosiaalihuollon

järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Laajalla tiedonsaantioikeudella
voi hakea tietoja ja asiakkaan tekemät kiellot eivät vaikuta.
Asiakaslaissa säädetty laaja tiedonsaantioikeus koskee vain

viranomaisia. Yksityisen sosiaalihuollon rekisterinpitäjä ei saa
hakea asiakkaan kieltämiä tai oletusarvoisesti kiellettyjä

asiakastietoja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta.
― NIMETÖN

Kanta-arkistointi
Käytännössä siis kaikki nyt Kanta-arkistoitavat asiakirjat eivät
tule näkymään asiakkaille, kun käytössä ei juuri missään ole vielä
2. vaiheen asiakirjarakenteita..?

Kommentoi Hanne Laukkanen/Kela: Juurikin näin, nyt
tallennettuja tietoja ei vielä näytetä Omakannassa. Omakannan

käyttöönoton aikataulua sosiaalihuollossa parhaillaan ollaan
suunnittelemassa. ― NIMETÖN
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Liittymisvelvoitteen vaatimukset
Onko niissä paljonkin muutoksia nykyiseen ja onko niistä
tarkempaa tietoa jo saatavissa?

Hanne Laukkanen/Kela: Tavoitteena on, että vuoden 2022 alussa
pystymme julkaisemaan liittymisvelvoitteen vaatimukset. Ne

rakentuu 2. vaiheen vaatimuksien "päälle" ja jos on jo
kyvykkyyksiä 2. vaiheen osalta, niin ehkä suurimmat

lisävaatimukset liittyy rakenteisten asiakirjojen käsittelyyn ja
tallentamiseen ja tietojen luovutushallinnan ominaisuuksiin.

― NIMETÖN

Onko jollain Keski-Suomessa jo käytössä
rekisterinkäyttöoikeus?

Tällä hetkellä rekisterinkäyttöoikeus- toiminnallisuus ei ole vielä
käytössä yhdelläkään organisaatiolla. Tämä johtuu siitä, että

suuret tietojärjestelmätoimittajat eivät ole vielä saaneet
toiminnallisuuden toteutusta valmiiksi järjestelmiinsä. Heillä on

palvelunjärjestäjiä asiakkainaan ja siksi järjestäjät eivät ole vielä
voineet toiminnallisuutta ottaa käyttöön. Kaksi pienempää

toimittajaa on toteutuksen saanut valmiiksi tuotantoon ja heillä
on paljon yksityisiä palveluntuottajia asiakkainaan. ― JAANA N

Hyvinvointialueella pitäisi olla yksi yhteinen
sosiaalihuollon rekisteri? Miten tämä
kannattaisi toteuttaa alueella, jossa on
useita sosiaalihuollon
asiakastietojärjestelmiä käytössä?

Mitä on suunniteltu sosiaalihuollon tiedoille,
jotka nykyisin tallenetaan terveydenhuollon
järjestelmiin, kuten kotipalveluiden tiedot?

HyvaKS DigiKS - ICT-
muutosrahoitus
sosiaalipalveluihin

Kirjoita kommentti tai kysymys painamalla
alla olevaa + painiketta

Aiemmat sote-valmistelut
Miten paljon kaikkien aikaisempien tuotantokausien sote-
valmisteluista on hyötyä tässä HyvaKS-valmistelussa?

Yhteenveto Asterista

Kirjoita kommentti tai kysymys painamalla
alla olevaa + painiketta

Toimintakäytänteet
Voiko Asterissa tehtyä toimintakäytänteiden kartoitusta
hyödyntää hyvinvointialueen suunnittelussa?

Muut kommentit ja keskustelun
avaukset

Kirjoita kommentti tai kysymys painamalla
alla olevaa + painiketta

Olipa taas paljon hyvää asiaa tänään. ― NIMETÖN

Risut ja ruusut tilaisuudesta

Kirjoita kommentti tai kysymys painamalla
alla olevaa + painiketta
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