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Kanta-reseptikeskuksen tiedot

Lääkemääräysten ja lääketoimitusten osatietojoukot

• Tietoja on alkaen 5/2010, kattavasti kaikki tieto on 

vuodesta 2017 alkaen.

• Lääkemääräykset sisältää reseptitiedot

• Lääketoimitukset sisältää lääketoimituksen tiedot

- Huom! Ei sisällä korvaustietoja

• Poiminnan määrittelyssä on käytävä ilmi, mistä 

osatietojoukosta tietoja halutaan ja niiden muuttujat 

tulee olla listattuna erikseen. 
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Kanta-reseptikeskuksen tiedot

Tietolupahakemukseen liittyvässä poiminnan 

määrittelyssä huomioitavaa

• Reseptikeskuksessa tiedon määrä on suuri. Pyydetyn 

tiedon määrä vaikuttaa poiminnan kustannuksiin. 

• Rajaukset kannattaa tehdä huolella. Aineistoa 

rajataan yleensä kohdejoukolla ja ATC-koodien 

rajauksella.

• Aineistoon kannattaa ottaa mukaan ainakin muuttujat 

• Aika (Reseptin tai lääketoimituksen luontipäivä)

• Miltä ajanjaksolta aineistopoiminta tehdään

• Yleensä aina tarvitaan ainakin ATC-koodi

• Aineiston käsittelyyn tarvittavat tekniset muuttujat 

otetaan aineistoihin mukaan automaattisesti.
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Kelan etuustiedot lääkkeistä

Sairausvakuutuksesta korvattavat lääketoimitukset

- Osatietojoukko sisältää sairausvakuutuskorvauksen 

perusteena olevat lääketoimitukset 

- Osatietojoukon tiedot alkavat vuodesta 1993 lähtien, 

kattavasti vuodesta 1995 lähtien

- Vuodesta 2016 lähtien mukana myös vastaavat alle 

alkuomavastuun jääneet lääketoimitukset

Lääkekorvausoikeudet

- Osatietojoukko sisältää lääkkeiden ja kliinisten 

ravintovalmisteiden myönnetyt erityiskorvausoikeudet sekä 

rajoitetusti erityis- ja peruskorvatut korvausoikeudet

- Osatietojoukon tietoja on saatavissa vuodesta 1964 lähtien

- Diagnoositieto kattavaa vuodesta 2000 lähtien myönnetyissä 

oikeuksissa
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Kelan etuustiedot lääkkeistä

Tietolupahakemukseen liittyvässä poiminnan määrittelyssä  

huomioitavaa

• Myös sv-korvatuissa lääketoimituksissa tiedon määrä on 

suuri. Pyydetyn tiedon määrä vaikuttaa poiminnan 

kustannuksiin

 Rajaukset kannattaa siten tehdä huolella tutkimus-

tarpeet huomioiden. Aineistoa rajataan yleensä joko 

kohdejoukon, ATC-koodien ja/tai poimintavuosien 

rajauksella 

• Lääkekorvausoikeustietojen määrittelyssä on hyvä mainita 

poimitaanko pyydetyllä aikavälillä voimassaolleet, alkaneet 

vai myönnetyt oikeudet
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Aineistokatalogin kehitystyö Kelassa

- Kelan tiedot on kuvattu Aineistokatalogiin 2019

- Tavoitteena on selkeyttää Aineistokatalogissa olevia kuvauksia ja lisätä asiakaslähtöisyyttä

- Päivittämällä muuttuneet tiedot

- Yhtenäistämällä kuvauksia

- Karsimalla päällekkäisyyksiä

- Vähentämällä teknistä jargonia

- Kuvattuja osatietojoukkoja 52 kpl

- Kuvausten uudistamisen aikataulu: vuoden 2022 aikana
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Yhteystiedot Kelan tietoaineistojen neuvontaan

- Sähköposti: tietoaineistot@kela.fi

- Puhelin: 050 476 2974

Voit ottaa yhteyttä neuvontapalveluumme kaikissa Kelan tietoaineistoja koskevissa kysymyksissä jo 

ennen tietolupahakemuksen lähettämistä Findataan tai Kelaan!
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Kiitos !


