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Potilastiedon migraatio 

Pekka Kuosmanen 



Tilanne tänään JHS 176 



Tavoitetila – JHS 176 



Migraatiot arkiston kautta 

•  Konvertoidaan vanha potilas- tai muu tieto 
moderniin rakenteiseen muotoon 
–  XML ja CDA 

•  Samalla toteutetaan aineiston arkistointi 
modernissa muodossa 
–  Ei paperi arkistoja 
–  Tieto siirrettävissä potilastieto- ja 

arkistojärjestelmien välillä 
–  Kustannustehokas malli 



Migraatioita ja arkistointia koskevat lait ja määräykset 

•  Kunnallista sähköistä arkistointia koskeva 
lainsäädäntö on laaja:  

•  § Arkistolaki 831/1994 
•  § Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 

621/1999 
•  § Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja 

hyvästä tiedonhallintatavasta 1030/1999 
•  § Henkilötietolaki 
•  Laki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 

sähköistä käsittelystä 2007/159 sekä sähköistä 
lääkemääräystä koskeva laki 2007/61 

•  Kiinteistö, rakennus jne. lainsäädäntö 
•  Sosiaalitoimen lainsäädäntö jne. 



Ohjeita ja määräyksiä 

•  Kansallisarkiston opas eAMSin laatimisesta 
18.4.2007 

•  Kansallisarkiston vaatimusmäärittely arkiston 
tiedonohjausjärjestelmästä 17.1.2008 

•  JHS 176 Sähköinen säilyttäminen 
•  Arkistolaitoksen määräykset 

–  SÄHKE1 
–  SÄHKE2 
–  Määräys sähköisestä hävittämisestä 

•  Lukuisa joukko kansainvälisiä standardeja 
•  HL7 – SÄHKE -suositukset soveltuvin osin. 



Migraation ja arkiston tallennusmuodot 

•  Tiff (pysyväissäilytys) 
•  PDF 
•  XML 
•  CDA R1 ja R2 (Terveydenhuolto) 
•  Muu (vanhat tietojärjestelmät) 

•  Suositeltavaa arkistoida rakenteisessa formateissa 
(XML, CDA) 
–  Kansallisten standardien tuki 
–  Tiedon siirto arkistojärjestelmien ja operatiivisten 

järjestelmien sekä kansallisten arkistoratkaisujen 
välillä 



Esitysmuodot 

•  Pyrkimyksenä selaimen käyttöön arkiston 
asiakirjojen hauissa ja katseluissa 
–  Selaimen tukemat esitys muodot 

• CDA esitysmuoto (kansallinen määritys) 
• XML (stylesheet) 
• PDF (reader) jne. 

–  Vanhat järjestelmät 
• Esitysmuoto tallennettava asiakirjan mukana tai 
• Räätälöitävä selain pohjainen esitysmuoto 



Arkiston asiakirjojen migraatio 

•  Standardit muuttuvat – migroidaanko asiakirjat 
arkistossa 
–  Esim. CDA R2 muuttuu CDA R3 

•  Luotava organisaation tai alueellinen 
migraatiopolitiikka 
–  Suositeltavaa on, että ei migroida asiakirjoja, 
–  isot migraatioriskit jos esim 30 miljoonaa asiakirjaa 

migroidaan 
–  Suositeltavaa migroida ainoastaan esitysasua 



Lähtökohtia migraatioille ja arkistointiratkaisulle 

•  Perustuu avoimiin kansainvälisiin standardeihin 
•  Standartoidut avoimet rajapinnat 
•  Täyttää lallisen pitkäaikais/määräaikais 

arkistoinnin vaatimukset (Arkistolaki, 
tietosuojalainsäädäntö ja Arkistolaitoksen 
määräykset) 

•  Tukee terveydenhuollon ja muita kansallisia 
standardeja ja teknologioita 



Migraatiopalvelu 

•  Avain Technologies Oy tarjoaa potilastiedon 
migraation palveluna 
–  Kustannustehokas malli 0,10-0,50 euroa per asiakirja 
–  Ei edellytä asiakkaalta erillisiä ympäristöjä 
–  Tehokas projektointi – tuotteistetut 

migraatiopalvelut 
–  Toteutettu useita potilastietojen migraatioita Avain 

Technologies Oy:n migraatiopalvelun kautta yhtiön 
X-Archive sovellukseen  



Arkkitehtuuri 



X-Archive – monipuolinen arkistopalvelu 

•  X-Archiven käyttötarkoitukset 
–  Alueellisena tai organisaatiokohtainen arkistoratkaisu 

•  Virtuaali arkistot 

–  Voidaan siirtää asiakirjat on-line arkistointina tai 
eräajona eri operatiivisista järjestelmistä 
pitkäaikaissäilytykseen 

–  Käytöstä poistuneiden järjestelmien tietosisältöjen 
arkistointi - migraatiovälineet 

–  Selain pohjainen arkistointi (esim. Laatukäsikirjat) 
–  Informaatiopalvelut 



Sähköisen arkiston arkkitehtuuri 



 Avain Technologies oy 

•  Suomalainen ohjelmistotuote- ja konsultointiyritys, perustettu 
1997 

•  Tietoturvalliset sähköisen asioinnin ohjelmistotuotteet; sähköiset 
lomakkeet ja niiden käsittely, sähköiset allekirjoitukset ja arkistot 

•  Konsultointi; prosessit, arkistot ja allekirjoitukset 
•  Pääkonttori Helsingissä 
•  Sivutoimisto Tukholmassa 
•  Tytäryhtiö Pietarissa 
•  Turvallisuus keskeisenä osana toimintaa – ISO 27001 

tietoturvasertifiointi, ISO 9001 laatusertifiointi meneillään 
•  Omistajat: työntekijät, SITRA 
•  Kumppanit: TeliaSonera, Fujitsu Services, Aldata Smart Card,  

Väestörekisterikeskus, Documenta, Oracle, Tieto, Logica, LapIT 
Oy, Arcusys Oy, Propentus, TagSystems 



Arkistoinnin konsultoinnin referenssit 
•  KANTA-järjestelmä, Kela ja STM 

–  Sähköinen arkisto, allekirjoitukset ja tunnistautuminen 
•  XML:n käyttö valtion hallinnossa, Valtiovarainministeriö 
•  JHS 176 sähköisen arkistoinnin suositus, JUHTA/

Kansallisarkisto 
•  Kansallisarkiston pysyväisäilytysratkaisujen siirtotiedostojen 

määrittely 
•  Kainuun maakunta, terveydenhuollon alueellisen arkiston 

määrittely 
•  Lohja, Joroinen, alueellisen arkiston määrittely 



Referenssit arkisto 
•  Itä-Savon Sairaanhoitopiiri 
•  Pohjois-Karjalan Sairaanhoidon ja Sosiaalitoimen kuntayhtymä ja 

16 kuntaa 
•  HUS 
•  Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri 
•  Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri 
•  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
•  TOJ-määrittely kansallisarkistolle 
•  KANTA-arkiston määrittelytyö yhteistyössä Logican kanssa 
•  Keski-Satakunnan Terveydenhuollon kuntayhtymä 
•  Vaasan Kaupunki 
•  Eurajoen kunta 
•  Siiliset-kuntayhtymä 
•  Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
•  Pietarin kaupungin arkistointijärjestelmä 
•  Päijät-Hämeen Sairaanhoitopiiri 



KIITOS! 


