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Sosiaalihuollon oma XML – miksi?

Terveydenhuollossa on HL7 CDA, sosiaalihuollossa ei yhteistä
kansainvälistä standardia
Asiakirjojen sisältö on sosiaalihuollossa määritelty suhteellisen tarkasti
verrattuna terveydenhuollon asiakirjoihin
Tiedonvaihto sidosryhmien kanssa asettaa omia vaatimuksiaan:
– KELA, VRK, Verohallinto
– JUHTA-suositukset, kuten JHS-170 ”Julkishallinnon XML-skeemat ”
– Hallituksen kannanotto 6.3.2009: Tietoyhteiskuntakehityksen ja

sähköisen asioinnin vauhdittaminen
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Standardin suunnitteluperiaatteet

Tekninen määrittely tehdään asiakasasiakirjojen yhtenäistämisen ja
asiakirjamäärittelyjen pohjalta
Teknisen määrittelyprosessin tarkoituksena on toteuttaa sosiaalihuollon
asiakasasiakirjoihin kohdistuvat tieto- ja toiminnallisuusvaatimukset
teknisen standardin mukaisesti
Sovelletaan kansallisia ja kansainvälisiä standardeja ja suosituksia
Käytetään ja kehitetään olemassa olevaa infrastruktuuria, kuten
koodistopalvelua
Ollaan suositusten kehitystyössä mukana
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Asiakasasiakirjoista teknisiksi määrittelyiksi

– Teknisiin määrityksiin johtava työ on edennyt kuvan mukaisissa
vaiheissa, jotka ovat käytännössä tapahtuneet pitkälti
samanaikaisina ja toisiaan täydentävinä osakokonaisuuksina.



Standardit ja suositukset

W3C XML -standardiperhe
– XML Schema -suositus 1.0
– XSL Transformations (XSLT) 2.0
– XML Path Language (XPath) 2.0
– Extensible Stylesheet Language  (XSL-FO) 1.1

Nimeämiskäytännöt ja suunnitteluperiaatteet
– JHS 170 (Julkishallinnon XML-skeemat), joka on käyttöönotettu

muuttumattomana
– ISO/IEC 11179-5 -standardi
– NIEM, UN/CEFACT CCTS -vaikutteita
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Standardit ja suositukset

Yksilöinti
– SFS-OID
– JHS 159 (ISO OID -yksilöintitunnuksen soveltaminen

julkishallinnossa)
Näyttömuoto
– Tekninen toteutus: XSLT + XSL-FO
– SFS 2487 (Asiakirjan tekstin asettelu ja tunnistetiedot)
– PDF/A

Validointi
– Validointi XML-skeemaa vasten
– Koodistojen validointi Universal Business Language (UBL) –

käytäntöjen mukaan
– Muut validointisäännöt: ISO Schematron
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XML-skeemojen suunnitteluperiaatteet

XML-skeemat määrittelevät asiakirjoissa käytettäviä komponentteja, eli
XML-tietotyyppejä ja niihin perustuvia elementtejä.
Yksinkertaisista elementeistä voi koostaa isompia kokonaisuuksia
uusien tietotyyppien muodossa.
– Esimerkiksi elementeistä Sukunimi ja Etunimi voi muodostaa uuden

Henkilönimi-tietotyypin ja siihen perustuvan Henkilönimi-elementin.
Roolityyppi on tyyppi, joka esittää tietyn toiminnan, tarkoituksen, käytön
tai objektin roolin.
Rooleja käytetään, jotta samaa tietoelementtiä voidaan käyttää eri
toimijan tietona. Tämä sekä lyhentää skeema-tiedostoa, että pienentää
tietojen päällekkäisyyttä ja toistoa.
– Esimerkiksi henkilö voi olla toisen henkilön huoltajana (eli laillisena

edustajana) ja samalla äitinä, hakemuksen laatijana ja
sosiaalihuollon asiakkaana.
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Skeemahierarkia

JHS-ydinkomponentit

Tikesos-ydinkomponentit

Sukunimi
Henkilötunnus
Puhelinnumero

Henkilö
Organisaatio
Palveluntuottaja

Päivähoito Toimeentulotuki …

… …

Päiväkoti
Lapsen terveydentila
Vuokranantaja

Asiakirjan tarkka rakenne

Esimerkit
komponenteista

Taso

4

3

2

1

Tason sisältö
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Asiakas Huoltaja

Palvelun järjestäjä
+ Palveluyksikkö
+ Toimielin

Palveluntuottaja



XML-asiakirjasta näyttömuotoon

XML-muoto on tarkoitettu ohjelmallisesti käsiteltäväksi.
Näyttömuodossa tieto on ihmisen luettavissa.
Ensimmäisessä vaiheessa XML-asiakirja muunnetaan XSLT-
muunnoksella (Extensible Stylesheet Language Transformation) XSL-
FO-tiedostoksi (Extensible Stylesheet Language Formatting Objects).
Toisessa vaiheessa XSL-FO-tiedostosta tuotetaan XSL-FO-prosessorilla
lopullinen PDF/A-muoto.
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Päivähoitohakemus: näyttömuoto



Koodistot

Koodistojen käyttö asiakirjojen teknisissä esitysmuodoissa on yleistä.
Esimerkki koodistosta on lista kaikista maailman valtioista. Jokaisella
valtiolla on listassa oma numeerinen tai tekstimuotoinen koodi ja
koodin tulkinta, mahdollisesti eri kielillä.

Sosiaalihuollossa koodistoja käytetään pääasiallisesti tietoelementtien
arvojoukkojen rajaamiseen.

Esimerkkejä käytettävistä koodistoista ovat kuntakoodit,
valtiotunnukset, siviilisäätykoodit.

Koodistojen käsittely perustuu koodistopalveluun ja UBL Code List Value
Validation Methodology -spesifikaatioon.
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Yhteenveto

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy
Kansalaiset ja kansainväliset standardit ja suositukset käytössä
Työssä vaaditaan sekä teknistä että sosiaalihuollon osaamista, ja sitä
löytyy

Yhteistyöterveisin,
TIKESOS
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Kiitos!

Kysymyksiä?
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