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Haaste 1 – Tietojen ”haravoinnin” tehostaminen ja 
helpottaminen  

• Kelan sisäiset ja ulkoiset ICT työtä vaativat tietopyynnöt 

toteutetaan keskitetysti ICT yksikössä Tilastoinnin ja 

raportoinnin tiimeissä 

− tilastotietopyyntö (valmis raportti)  

− aineistotietopyyntö (dataa) 

 

• Yksittäinen tietopyyntö voi koskea useita etuuksia  

 

• Toteutimme v. 2016 n. 300 tietopyyntöä 

• sekä sisäisiä että ulkoisia tietopyyntöjä  
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Haaste 1 – Tietojen ”haravoinnin” tehostaminen ja 
helpottaminen  

• Kelan tietoja tilataan yhä enemmän ja laajemmin 

myös talon ulkopuolelta  

• tilaajina viranomaiset (ministeriöt, Valvira,…), tieteellinen 

tutkimus, lääkeyritykset,… 

• v. 2016 toteutettiin n. 100 tieteellisen tutkimuksen tietopyyntöä 

(aineistotietopyyntöjä) 

• Tietopyyntöihin kerätään tietoja pitkiltä aikaväleiltä, 

usein jopa 30-40 vuoden ajalta  

• Tietopyyntöprosessin kehittämistyöhön on panostettu 

erityisesti v. 2016 
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Haaste 1 – Tietojen ”haravoinnin” tehostaminen ja 
helpottaminen  

• Uusia tietoja viedään mallinnettuna etuus kerrallaan tietovarastoon, mutta 

suurin osa tiedoista on vielä ns. perinteisellä puolella vuosikohtaisissa 

SAS tauluissa eli tilastointitiedostoissa (Esimerkkejä Kelan yleisimmin käytetyistä 

rekisteritiedoista http://www.kela.fi/rekisteritiedot) 

• esim. RS.WSD.SR.SAS.SKA.VV.Q9IZ.G2015V00 

• myös kuukausi-, neljännes- ja kertymätiedostoja 

• Vanhimmat tiedot ovat peräkkäistiedostoissa 

• Tiedot ovat muuttaneet muotoaan vuosien varrella  
 

 Vuosien varrella tapahtuneet tietomuutokset olisi saatava helposti 

esille 
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Ratkaisu  

1) luetaan tietuekuvaukset proc contents proseduurilla kaikkien tarvit-  

      tavien tiedostojen/kirjastojen ja vuosien osalta yhteen SAS tauluun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haaste 1 – Tietojen ”haravoinnin” tehostaminen ja 
helpottaminen  
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2) makrotetaan proc contents poiminta ja lisätään mahdollisuus linkittää proc 

contents tietuekuvauksiin myös erillinen dokumentti 

  Esim. Sairauspäivärahatiedot vuosilta 1979-2015:  

 

 

 

 

 

 

 => Saadaan tilastointitiedostojen vuosien 1979-2015 (37 vuotta) tietuekuvaukset samaan SAS tauluun 
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helpottaminen  
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Haaste 1 – Tietojen ”haravoinnin” tehostaminen ja 
helpottaminen  

3) kirjoitetaan proc contentsilla tehdyt tietuekuvaukset (tärkeimpien kenttien osalta) 

ODS:n kautta Tagsets.ExcelXP:n ja proc reportin avulla exceliin 

      

 

 

 

 

8 



Haaste 1 – Tietojen ”haravoinnin” tehostaminen ja 
helpottaminen  

4) makrotetaan excelin muodostaminen 

 

 

 

9 



Haaste 1 – Tietojen ”haravoinnin” tehostaminen ja 
helpottaminen  

 Tietomuutokset on helppo havaita ja myös tietojen etsiminen nopeutuu 
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Haaste 2 – Ikuisesti säilytettävien tiedostojen 
”säilöminen” 

• Ympäristömme ei tarjoa tähän valmista teknistä ratkaisua 

• Ellei mitään tehdä, Mainframella olevat tiedostot  

     häviävät yksi kerrallaan 

• Tiedostoja on tuhansia, sekä peräkkäistiedostoja että 

     SAS tiedostoja (kirjastoja)  

• Tiedostot saavat lisää elinaikaa kun niihin ”kosketaan” 

 

 Tiedostoihin koskeminen olisi saatava automatisoitua  

 

Huom! Seuraavassa esitettävä ratkaisu on sovellettavissa myös muihin 

ympäristöihin ja sitä voidaan hyödyntää metatietojen keräämisessä 
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Haaste 2 – Ikuisesti säilytettävien tiedostojen 
”säilöminen” 

Ratkaisu 

1) tehdään mahdollisimman kevyt ja nopea SAS rutiini, jolla 

      tiedoston ”koskettaminen = säilöminen” voidaan tehdä  

      automaattisesti (libname tai filename -viittaus riittää ”säilöntään”,  mutta nyt halutaan enemmän…) 

• käytetään Haaste1:ssä tehtyä proc contents -makroa SAS tiedostojen säilömiseksi => 

Mainframe tiedostoon muodostetaan libname, jolloin se saa kosketuksen eli tiedosto saa lisää 

elinaikaa ja proc contentsin avulla saadaan esille myös tietosisältö 

• peräkkäistiedostojen ”koskettaminen” tehdään lukemalla tiedostosta infile lauseella 5 

ensimmäistä merkkiä 
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Haaste 2 – Ikuisesti säilytettävien tiedostojen 
”säilöminen” 

2) lisätään koodinpätkä, jonka avulla säilötyistä tiedostoista saadaan samalla 

lisää metatietoa talteen     
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Haaste 2 – Ikuisesti säilytettävien tiedostojen 
”säilöminen” 

3) rakennetaan näiden ympärille säilöntä-makro, joka hoitaa säilömisen ja 

    metatietojen keräämisen 

4) kirjataan säilöttävät tiedostot luettelona exceliin 
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Haaste 2 – Ikuisesti säilytettävien tiedostojen 
”säilöminen” 

5)  luetaan säilöttävät tiedostot excelistä ja tallennetaan tiedot SAS tauluun 

 

 

 

 

 

6) luetaan edellä muodostettua SAS taulua säilöntä-makrolla rivi (tiedosto) 

kerrallaan ja muodostetaan kustakin tiedostosta proc contents tietuekuvaus 

%XSCONTEN makrolla => exceliin listatut tiedostot saavat ”kosketuksen” = 

lisää elinaikaa ja samalla muodostuu tietuekuvaukset 
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Haaste 2 – Ikuisesti säilytettävien tiedostojen 
”säilöminen” 
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Haaste 2 – Ikuisesti säilytettävien tiedostojen 
”säilöminen” 

7) kutsutaan säilöntä-makrosta Haaste 1:ssä tehtyä %XSCONTEX makroa, 

jolla kirjoitetaan edellä muodostetut säilöttyjen tiedostojen proc contents 

tietuekuvaukset exceliin 
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Haaste 2 – Ikuisesti säilytettävien tiedostojen 
”säilöminen” 

8) luetaan säilöntä-makrolla jokaisesta säilöttävästä tiedostosta metatiedot 

(ed. kohta 2) talteen pysyvään SAS tauluun 
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Haaste 2 – Ikuisesti säilytettävien tiedostojen 
”säilöminen” 

 Tiedostot saavat lisää elinaikaa (säilöntäajo 

ajetaan kerran vuodessa)  

 

 Kaikista säilötyistä tiedostoista saadaan 

metatiedot: luontipäivä, tietueen pituus,… 

 

 SAS tiedostojen sisällöstä saadaan kattavat 

automaattiset tietuekuvaukset, joita voidaan 

suoraan hyödyntää erilaisissa tarpeissa 
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PROC CONTENTS - Kaksi kärpästä yhdellä iskulla 
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Kiitos! 
 
Kysymyksiä ja kommentteja? 
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