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Förmedlande av data om begränsade yrkesrättigheter i Kanta-tjänsten 
 

Med hjälp av roll- och attributtjänsten för det centralregister över yrkesutbil-
dade personer inom hälso- och sjukvården som Valvira upprätthåller förmed-
las den data om begränsningar i yrkesrättigheterna för yrkesutbildade perso-
ner inom hälso- och sjukvården till dem som tillhandahåller hälso- och sjuk-
vårdstjänster och apoteken. Begränsningarna i yrkesrättigheterna indelas uti-
från begränsningsgrunden i två grupper, dvs. begränsningar som grundar sig 
på yrkesställning (t.ex. studerande eller person med tidsbundet tillstånd) och 
begränsningar som särskilt fastställts på basis av osaklig yrkesverksamhet. 
Begränsningsdata förmedlas i två skeden så att den förteckning med data om 
begränsningar i yrkesrättigheterna som hämtas en gång per dygn innehåller 
uppgifter om alla de yrkesutbildade personer som har gällande begränsningar 
i yrkesrättigheterna. Begränsningsdata som gäller yrkesutbildade personer på 
listan kan sökas per session med hjälp av svarsmeddelandet attribut-
begränsningsdata. Hittills har svarsmeddelandet innehållit den basuppgift 
som anger typen av begränsning och lagstadgade begränsningar som gäller 
studerande i strukturerad form, samt därtill alla begränsningar i textform. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datasystemleverantörerna ombes fästa uppmärksamhet vid att  
1. tillämpningen ska förhindra att läkemedel föreskrivs i de fall när 

begränsningsdata om en yrkesutbildad person som finns i för-
teckningen med begränsningsdata inte över huvud taget fås ur 
svarsmeddelandet attribut-begränsningsdata och 

2. programmet inte enbart med hjälp av koden som anger be-
gränsningsgrunden får förhindra att läkemedel föreskrivs eller 
annan yrkesverksamhet. 

 
I händelse av eventuella fel i begränsningarna av yrkesrättigheterna ska förfa-
randet i Kanta-tjänsternas felhanteringsprotokoll följas. Om det emellertid 
finns orsak att misstänka ett fel i innehållet i begränsningen av yrkesrättighet-
erna ska även ansvarspersonerna vid Valviras tillsynsavdelning kontaktas (ju-
rist Mervi Kärkkäinen, tfn 0295 209 461 eller e-post 
mervi.karkkainen@valvira.fi eller överinspektör Leena Kinnunen, tfn 0295 209 
420 eller e-post leena.kinnunen@valvira.fi), vilka säkerställer att uppgifterna 
om begränsningen är korrekta. 

 
För att kunna genomföra begränsningarna programmatiskt börjar Valvira 
även förmedla uppgifter om begränsningar som ställts separat på basis av 
osaklig yrkesverksamhet i programmatisk form. Programmeringen av be-
gränsningsdata inleds 2.6.2014 med begränsningarna i rätten att föreskriva 
läkemedel. Begränsningarna införs i produktionen så att en yrkesutbildad 
person matas in åt gången, och avsikten är att begränsningarna i rätten att 
föreskriva läkemedel ska vara behandlade fram till slutet av juni 2014 och 
alla övriga begränsningar fram till slutet av augusti 2014. 
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Roll- och attributtjänstens Attribut-sökningstjänstens innehållsbeskrivning 
(26.10.2010 version 2.0) och Instruktioner för roll- och attributtjänsten (OHJE 
14.10.2010) finns tillgängliga på Valviras webb-plats på finska 
 
http://www.valvira.fi/luvat/rooli-
_ja_attribuuttitietopalvelu/maaritykset_ja_ohjeet. 
 
Mer information ges vid behov av dataplanerare Timo Hiekka, tfn 0295 209 
204 eller e-post sovellukset@valvira.fi. 

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

