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TIEDONSIIRTO TERVEYDENHUOLLOSSA: NORMIEHDOTUS 

Jotta laakari voisi kayttaa mielestään työasemaohjelmaa, pitaisi 
liittymä työpaikan muuhun tietojeen käsittelyyn standardoida. 
Alkeellinenkin standardi on parempi kuin ei mitään. Seuraavassa 
alustava ehdotus standardiksi. 

Sosiaaliturvatunnuksen kayttö identifiointina jarjestelmän siäisessa 
tiedon siirrossa ei ole tietosuojariski, jos siirtotiedosto tuhotaan 
välittömästi. 

Järjestelmien välisessä tiedon siirrossa kannattaa käyttää tekstin 
kompressiota, jolloin tiedosto on satunnaiselle lukijalle kasit- 
tämatöntä. Kompressio on normitettava, joten se ei tarjoa varsinais- 
ta salassapitoa. 

Elektronisesti siirrettävän tämän normin mukaisen tiedoston paketoi- 
minen esim EDIFACT-standardin mukaisesti voidaan normittaa erikseen. 

27.2.1990 Markku Saarelma 

Taman tekstin kasitteitä: 
#131 on tunnusmerkki, aputunnuksiksi varataan myös #31 ja #231. 
#131 merkkien kayttö: 
#131#131#131 = henkilö vaihtuu (alkutunniste) 
#131#131 = tiedon laji vaihtuu, (valitunniste) 
#131 = rivin alussa merkitsee poikkeavaa sisältöä 

TYÖASEMA = työasemaohjelma ja sen omat tiedostot 

ATKY = työaseman ulkopuolinen kokonaisuus ja sen ylläpitäjä 

REVISIOTUNNUS = ,optio, max 20 merkin jono, joka ilmaisee mikä 
versio standardista on voimassa seuraavaan ALKUTUNNUKSEEN saakka. 
Taman paperin mukainen REVISIOTUNNUS on MS140190. Kun normista on 
yleisesti hyväksytty versio, tunnuksen alkukirjaimiksi asetetaan 
XX. Silloin revisiotunnuksen alku XX merkitsee, että käyttäjä 
tietää tarvittaessa saavansa tuoreemman revision ja pyytää il- 
moitusta, jos sellainen on tarpeen. 

TKIRJAIN = kirjain, joka palvelukutsussa kertoo halutun palvelun, 
ilmaisee tiedoston tai rivin sisallön ja rekisterin siirrossa 
vaihtaa seuraavien rivien tulkinnan. 

siirtodokumentti, joka kertoo miten annettu tehtävä on 
toteutunut. 
Diagnoosit 
Vakituinen lääkitys 
henkilötietorivit (HTIETO) 
henkilön indentifiointitunnus 
käyntitilasto 
laboratorioarvot (muoto määrittelemätta) 
muuttuneet henkilötietorivit (0 = ei muutosta, 1 = muutos); 
sairauskertomusteksti (tunnisteet maärittelematta) 



T = tiivistelmäteksti 
U = käyttäjän tunnus 
X = anna tiedot 
Y = ota tiedot 
Z = ota uudet tiedot 

HTUNNUS = se tunnus, jolla ATKY identifioi henkilön. Tunnus on 
normaalisti sosiaaliturvatunnus, ellei, tunnuksen alussa on 
*-merkki. Ellei tunnososaa ole, tilalle laitetaan puhuttelunimen 
alkukirjain (kastamattomalla sukupuolen mukaan T tai P) ja suku- 
nimen alkukirjain. Tällöin tunnuksen alkuun lisätään myös *. 
ALKUTUNNUS = tekstitiedoston ensimmäinen rivi (rivi 0) tai REKIS- 
TERIN SIIRROSSA uuden osan aloittava rivi, jonka TKIRJAIMEN 
mukaisesti rivit seuraavaan ALKUTUNNUKSEEN saakka tulkitaan. 
Alkutunnuksen muoto on #131#131#131TR, missä T on TKIRJAIN ja 
R on REVISIOTUNNUS. 

HTIETO = henkilötietorivit, joista rivit 1-20 eivät sisällä 
varsinaista salassa pidettävää tietoa. Rivit 21-40 ovat lääketie- 
teellisiä tietoja, rivit 41-60 (optio) ATKY:n määrittelemiä 
tietoja, joita TYÖASEMA käsittelee pelkkinä merkkijonoina, rivit 
61-80 (optio) vain hoitavan lääkärin luettavissa olevia rivejä. 

LTIETO = laborartoriotulokset. (muoto määrittelemättä) 

SKERTOMUS = sairauskertomuksen tekstit (muoto määrittelemättä) 

TIIVISTELMÄ = hoitavan lääkärin omaan käyttöön tekema yhteen- 
vetoteksti, joka ei ole osa sairauskertomusta. TIIVISTELMÄ tulos- 
tetaan päiväyksellä varustettuna paperille tai ATKY:n säilytet- 
täväksi aina, jos siihen viitataan sairauskertomuksessa. 

HTIETO on tekstirivejä, joiden sisältö on: 
0.ALKUTUNNISTE (#131#131#131H[REVISIOTUNNUS]) 
1. HTUNNUS 
2.SUKUNIMI 
3.PUHUTTELUNIMI 
4.ETUNIMET 
5. LAHIOSOITE 
6.POSTITOIMIPAIKKA 
7.PUHELINNUMERO 
8.0MAA SUKUA 
9. AMMATTI 
IO.TYOPAIKKA 
~~.TYOPUHELIN 
12. (varaus) 
13.KOTIKUNTA 
14.ASUINKUNTA 
~~.SYNTYMÄKUNTA 
16.REKISTERIVIRANOMAINEN 
17.KUNTAKOODI 
~ ~ . L A H I N  OMAINEN 
I~.LAHIMMÄN OMAISEN OSOITE 
20.varaus (kuvaruudulla näkyvä tieto) 
21  ~ i ( i A ~ *  L\; L L t  



22.ALLERGIAT (erotetaan valilyönnilla, koodaus auki) 
~~.ERITYISL~KEKORVAUKSET (KELA:n numerointi) 
24.(varaus) 
25.(varaus) 
26.(varaus) 
27.(varaus) 
28.(varaus) 
29.(varaus) 
30.(varaus) 
3l.(varaus) 
32.SOVITTU LAB KÄy~T~(ppkkw) [valilyönti, kontrollitunnus(maa- 
rittelematta ) 1 
~~.KONTROLLIKÄYNTIÄ KOSKEVA VIESTI 1 
~~.KONTROLLIKÄYNTIÄ KOSKEVA VIESTI 2 
35.SOVITTU KONTROLLI (ppkkw) 
36.VIIMEINEN TYOKYVYTTOMYYSAIKA (ppkkw-ppkkvv) 
37.VIIMEINEN AKUUTTIDIAGNOOSI (3-5 MERKKINEN NUEMRO) 
38.TOINEN DIAGNOOSI 
39.KOLMAS DIAGNOOSI 
40.VIISI VIIMEISTA UYNTIA (viimeinen ensimmaisena, ei neuvoloita) 

(ppkkw ppkkw ppkkw ppkkw ppkkw, valiin tasan yksi väli- 
lyönti ) 

41-60:(varaus paikallisesti sovittavaan kayttöön, TYOASEMASS~ 
voi maaritella luetaanko nämä rivit vai ei). Jos rivit 41-60 
on kirjoitettu,niita edeltaa valitunnus #131#1314[R], missä R 

(optio) 
on revisiotunnus. 

61-80.(varaus hoitavan lääkärin kayttöön. Jos rivit sailytetaan 
ATKY:ssa, ne annetaan vain oikean tunnuksen haltijalle. TYOASE- 
MAssa voi valita säilytetaankö nämä rivit paikallisesti). Jos 
rivit 61-80 on kirjoitettu, niitä edeltaa välitunnus #131#131- 

6[R1, 
missa R (optio) on REVISIOTUNNUS. 

Valitunnisteen #131#131F[R], jossa R on REVISIOTUNNUS, jalkeen 
tulee lukumaaraltaan rajoittamaton maara vakituisia laakkeitä 
kukin omalla rivillaan. Rivin rakenne: 

Merkit 1-20: Lääkeaine, valilyönti, annos, taytetaan valilyönneil- 
1a 20 merkkiin. 
Merkit 21-26: Annostelu; merkki 21=aamu, 22=aamupaiva, 23=iltap- 
aiva, 24=ilta, 25=yöksi, 26=tarvittaessa (max vuorokaudessa). 
Merkin tulkinta: X=annos, P=puoli, N=neljannes, K=kolme neljän- 
nestä, T=puolitoista, numerot 0-9 = annoksen lukumaara. Puuttuva 
annos merkitään. 
Jos rivillä on jotakin, siinä on vähintään 26 merkkia. 
Optio: 27- merkit sisaltavat laakkeen vaikuttavan aineen koodaus- 
ta, joka on auki ) 

Valitunnisteen #131#131D[R], jossa R on revisiotunnus (optio) jäl- 
keen tulee lukumaaraltaan rajoittamaton määrä diagnooseja sanal- 
lisessa muodossa tai 3 - 5 merkkisinä diagnoosinumeroina kukin 
omalla rivillaan. 

Henkilötietorivi voi alkaa #-merkilla, jolloin rivi luetaan toisen 
henkilön tiedoista. Tulkinta: 

# merkki poistetaan 
seuraavat 2 merkkia luetaan rivinumeroksi 
loppurivi on uusi HTUNNUS, jota vastaavasta tietueesta lue- 
taan em rivi. 



taan em rivi. 

HTIETO päättyy tiedoston loppuessa tai REKISTERIN SIIRROSSA 
seuraavaan ALKUTUNNISTEESEEN. 

TIOLASTOMERKINNAN RAKENNE: 

ASCII-tekstitiedosto, 8-bittiset merkit 

Rivit (1-20 max 20 merkkia): 
0.ALKUTUNNISTE (#131#131#131K[REVISIOTUN~) 
1. HTUNNUS 
~.KÄYNNIN NUMERO (ATKY:n antama) 
3.KOTIKUNNAN KUNTAKOODI 
~.KÄYNTIKOODI 1 (standardi avoin) 
~.KÄYNTIKOODI 2 
~.KÄYNTIKOODI 3 
~.KÄYNTIKOODI 4 
~.KÄYNTIKOODI 5 
9.AKUUTTIDIAGNOOSI (3-5 merkkinen diagnoosinumero, 2 = sama kuin 

diagnoosi 2, 3 = sama kuin diagnoosi 3) 
10.DIAGNOOSI 2 
ll.DIAGNOOS1 3 
12.TOIMENPIDEKOODI (KELA) 
~~.TYOKYVYTTOMYYSAIKA (ppkkw-ppkkw) 
14.(varaus) 
~~.TYOPISTEEN KOODI 
~~.LÄÄKÄRIN SV NUMERO (+merkki perässä, jos on oma lääkäri) 
~~.TYÖAIKALAJI 
18.POTILAAN ILMOITTAUTUMISAIKA (ppkkwttmm) 
19.VASTAANOTOLLE TULO JA LAHTOAIKA (ttmm-ttmm) 
20.TOISEKSI VIIMEINEN AIKAISEMPI KÄYNTI (kkw) 
21.VAPAA TEKSTIRIVI 
22.VAPAA TEKSTIRIVI 
23.VAPAA TEKSTIRIVI 
24.PAIKALLISESTI ~RITELTYJA KOODEJA 
25.PAIKALLISESTI MÄÄRITELTYJÄ KOODEJA 
26.LASKUTUSTIETO 1 
27.LASKUTUSTIETO 2 
28.LASKUTUSTIETO 3 
29.LASKUTUSTIETO 4 

TIETOJEN KUTSUMINEN JA PALAUTTAMINEN: 

Tietojen kutsumista ja palauttamista ohjataan ohjaintiedostolla, 
joka on tekstitiedosto. Ohjaintiedoston jokainen rivi alkaa 
TKIRJAIMELLA, jota seuraa ' = ' .  Merkitykset: 
X=NN tietojen kutsu numero NN 
Y=NN tietojen palautus numero NN 
Z=NN palautus, vain merkityt rivit luotettavia 
U= ( s ) kayttäjä (s) 
I=(s) henkilö (s) 
A=(s) (s) on sen tiedoston nimi, jonne ATKY dokumentoi 

tehtävan suorittamisen. Dokumentti sisältää vas- 
taavat rivit kuin tehtavan maarittelyssä siten, 
että toiminnan onnistuttua merkiksi tulee '0'. 
Esim: 
R=O 
pl 7 c 



L=N 
tarkoittaa, että toiminta on voitu tehdä annetun 
revision mukaisesti, pyydetyt henkilötiedot 
on kirjoitettu ilmoitettuun tiedostoon, labo- 
ratoriotuloksia ei ole kirjoitettu, ongelman N 
vuoksi. 

H=(s) HTIETO tiedostonimi (s) 
K=(s) käyntitilastotiedoston nimi 
L=(s) laboratoriovastaustiedoston nimi 
M=00010100 ... henkilötietorivin muutos on '1' oikealla paikalla. 

esimerkissä rivit 4 ja 6 ovat muuttuneet 
R=(s) Revisiotunnus (s) 
S=(s) Sairauskertomustiedoston nimi 
T=(s) Tiivistelmätiedoston nimi 
Ohjaintiedoston rivi 1 on aina joko X,Y tai Z, rivi 2 on aina U 
ja rivi 3 1. Jos raporttitiedosto (A=) määritellaän, se sijaitsee 
rivilla 4 ja siinä tapauksessa pitäaa aina antaa rivillä 5 revi- 
siotunnus. 

Muuttuneet rivit annetaan ennen henkilötietoja (M= ennen H=). 

TYÖASEMA tuntee ATKY:n valittavaksi kaksi (A ja B) tapaa pyytää 
henkilötietoja ATKY:ltä ja ilmoittaa niiden palauttamisesta: 

A. TYÖASEMA kirjoittaa ATKY:n määrittelemään paikkaan rivin, 
joka koostuu kiinteastä ja yhdestä muuttuvasta osasta. 
Muuttuva osa on kutsukohtainen ohjetiedoston nimi, kiinteä 
osa on tehtävätyyppikohtainen. Työasemaan voi määritellä 
useita kiinteitä osia, joten eri tietotyypit voidaan kutsua 
ja palauttaa eri. ohjelmien välityksellä. 

B. TYÖASEMA kirjoittaa ohjaintiedoston, jonka nimi on ATKY:n 
ennalta käyttäjäkohtaisesti tietojen kutsua ja palautusta 
varten erikseen määrittelemä. ATKY huolehtii ohjaintiedoston 
syntymisen seurannasta. 

Ellei henkilötietoja voi antaa, ATKY tuottaa tyhjät henkilötie- 
torivit, joissa rivillä 20 on kerrottu esteen laatu. 

Vastaanottaja hävittää siirtotiedostot: Kutsussa TYÖASEMA, pa- 
lautuksessa ATKY. Dokumenttitiedostojen säilytys on työaseman 
vastuulla, ATKY havittää aina vanhan, jos se saa uudessa tehtä- 
vässä aiemmin kaytetyn dokumenttitiedoston nimen. TYOASEMA osaa 
selviytyä siitä, että tietojen kutsu ei onnistu. ATKY selviytyy 
tilanteesta, jossa tietoja palautetaan, vaikka niitä ei ole 
koskaan kutsuttu (epäluotettavia tietoja tai tuntematon henkilö). 
TYÖASEMA suorittaa tietojen väliaikaisen varastoinnin, jos syystä 
tai toisesta ATKY ei ota palautusta vastaan. 

REKISTERIN SIIRTO 

Tekstitiedosto voi sisältää peräkkäin useiden henkilöiden edellä 
kuvattuja osia. ALKUTUNNISTE erottaan osat toisistaan. Labora- 
toriotietojen, tiivistelmän ja sairauskertomusteksin ensimmäisenä 
rivinä alkutunnuksen jälkeen on henkilön HTUNNUS. 




