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Ammattioikeuden rajoitustietojen välittäminen Kanta-palveluissa 
 

Valvira välittää ylläpitämänsä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusre-
kisterin rooli- ja attribuuttitietopalvelun avulla terveydenhuollon palvelujen an-
tajille ja apteekeille tiedot terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattioike-
uksien rajoituksista. Ammattioikeuksien rajoitukset jakaantuvat perusteensa 
mukaan kahteen ryhmään eli ammattiasemaan (esim. opiskelija tai määräai-
kaisen luvan nojalla toimiva) perustuviin ammattitoiminnan rajoituksiin ja epä-
asianmukaisen ammattitoiminnan perusteella erikseen asetettuihin rajoituk-
siin. Rajoitustiedot välitetään kaksivaiheisesti siten, että kerran vuorokaudes-
sa haettavassa ammattioikeudenrajoituslistassa on tiedot kaikista niistä am-
mattihenkilöistä, joilla on voimassa olevia ammattioikeuden rajoituksia. Tällä 
listalla olevien ammattihenkilöiden rajoitustiedot haetaan käyttöön istuntokoh-
taisesti attribuutti-rajoitustieto -vastaussanoman avulla. Tähän mennessä vas-
taussanoma on sisältänyt rakenteisessa muodossa rajoituksen tyypin ilmai-
sevan rajoitusperustetiedon ja opiskelijoita koskevat lakisääteiset rajoitukset 
sekä lisäksi kaikki rajoitukset tekstimuotoisina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tietojärjestelmätoimittajia pyydetään huomioimaan, että  
1. sovelluksen tulee estää lääkkeen määrääminen siinä tapauk-

sessa, että rajoitustietolistalla olevan ammattihenkilön rajoitus-
tietoja ei saada lainkaan käyttöön attribuutti-rajoitustieto  
-vastaussanomalta ja että 

2. pelkän Rajoitusperuste-koodin avulla ei saa ohjelmallisesti estää 
lääkkeen määräämistä tai muuta ammattitoimintaa. 

 
Ammattioikeuden rajoituksia koskevassa mahdollisessa virhetilanteessa tulee 
menetellä Kanta-palveluiden virheenhallintaprotokollan mukaisesti. Kuitenkin 
niin, että mikäli on syytä epäillä virhettä ammattioikeuden rajoituksen sisällös-
sä, yhteyttä tulee ottaa myös Valviran valvontaosaston vastuuhenkilöihin (la-
kimies Mervi Kärkkäinen, puh. 0295 209 461 tai sähköpostitse mer-
vi.karkkainen@valvira.fi tai ylitarkastaja Leena Kinnunen, puh. 0295 209 420 
tai sähköpostitse leena.kinnunen@valvira.fi), jotka varmistavat rajoitustiedon 
oikeellisuuden. 

  

 
Rajoitusten ohjelmallista toteuttamista varten Valvira alkaa välittää myös 
epäasianmukaisen ammattitoiminnan perusteella erikseen asetettujen rajoi-
tusten tiedot rakenteisessa muodossa. Näiden rajoitustietojen rakenteista-
minen aloitetaan 2.6.2014 lääkkeenmääräämistä koskevista rajoituksista. 
Rajoitukset viedään tuotantoon ammattihenkilö kerrallaan, ja lääkkeenmää-
räämistä koskevat rajoitukset pyritään saamaan käsitellyiksi kesäkuun 2014 
loppuun mennessä ja kaikki muut rajoitukset elokuun 2014 loppuun men-
nessä. 
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Rooli- ja attribuuttitietopalvelun Attribuutti-kyselypalvelun tietosisältökuvaus 
(26.10.2010 versio 2.0) ja Rooli- ja attribuuttipalvelun ohje (OHJE 14.10.2010) 
ovat saatavissa Valviran kotisivuilta osoitteesta  
 
http://www.valvira.fi/luvat/rooli-
_ja_attribuuttitietopalvelu/maaritykset_ja_ohjeet. 
 
Lisätietoja antaa tarvittaessa ATK-suunnittelija Timo Hiekka,  
puh. 0295 209 204 tai sähköpostitse sovellukset@valvira.fi. 

http://www.valvira.fi/luvat/rooli-_ja_attribuuttitietopalvelu/maaritykset_ja_ohjeet

