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Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Tietopalvelu

Palveluita 
• Tietovaraston ja portal-tilastoinnin kehittäminen ja ylläpito
• Erillistilastot
• Poiminnat tieteen tekijöille ja toiminnan kehittäjille
• Yhteistyö kehitysprojektien kanssa 
• Tiedot valtakunnallisiin tietotarpeisiin
• Sähköiset lomakkeet
• Koodistopalvelun kehittäminen

Tietovarasto ja portalraportointi SASin tuotteilla; noin 2000 jobia ja 2000 taulua
Palvelun tuottaa tietopalvelun 5 henkilöä omana tuotantona
Asiakkaita 

• Eri organisaatiotasojen johto 
• Tutkijat ja kehittäjät
• Periaatteessa kuka tahansa 8000 henkilökunnan jäsenestä. 
• Lisäksi PSHP:n laskutuksesta ja toiminnasta raportointia kunnille ja  

terveyskeskuksille ym. sopimusasiakkaille
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Miksi migraatio
Solaris-ympäristö on aikaa myöten muuttunut teholtaan 
riittämättömäksi
• Tilastoportaalin tilastot hidastuneet datan kasvaessa, osia jouduttu 

jakamaan 
• Tietovarastoa päivittävät yöajot hidastuneet samoin datan kasvaessa 

niin, että yöt loppuvat kesken
• PSHP:lle hankittu uusi raportointituote VisualAnalytics, jonka 

palvelimena on Linux ja merkistö utf-8. Haluttiin yhtenäistää ympäristöjä
• Tiettyjen aineistojen osalla ongelmia, koska tulevat utf-8 merkistöllä
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Migraatioprojektin tavoitteet
Tavoitteena 
• Vaihtaa Solaris-palvelimet tehokkaampiin Linux-palvelimiin
• Ottaa käyttöön vain yksi SAS-versio
• Vaihtaa käytettävä merkistö ISO-8859-15 merkistöön UTF-8
• Otetaan käyttöön TurboCharge sovellusten konfigurointiin

• Kansiorakenne metadatassa ja käyttöjärjestelmässä
• Käyttäjäryhmät ja käyttäjävaltuutukset

Toteuttaminen
• Aikataulutavoite oli kunnianhimoinen 31.5.2015 mennessä
• Tehdä migraatiosta mahdollisimman paljon omana työnä muun 

työn ohella
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Toteuma
Palvelimet
• Tilaus palvelimista 16.1.2015
• Palvelimet Konalassa 11.3.2015
• Tampereella 31.3.2015
• Perusasennus tehty 10.4.2015 
• SAS perusasennukset tehty 13.4.2015
• Palvelin valmiina migraatioon 12.5.2015

SAS Instituten palvelut
• Tilattu 4.2.2015

• Migraatiokartoitus, asennukset ja migraation aikana tarvittavat 
selvittelyt

• Migraatiokartoitus käynnistyi 11.3.2015
• 1. versio migraatiokartoituksesta 1.4.2015
• Varsinaiseen migraatioon päästiin 13.5.2015

Aikataulu mietittiin uudelleen ja asetettiin 30.9.2015 
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Migraation haasteita ja ongelmia
• YMPÄRISTÖ

• Palvelimien ja levyjen saaminen kesti odotettua kauemmin
• SAS Connect Porttien avauksia jouduttu tekemään paljon. PSHP:n palomuureja 

on entisestään vahvistettu, joten porttiavauksia kaikkia ei huomattu kerralla vaan 
niitä tuli esiin työn  edetessä. 

• Tarvittavien porttien avaukset olisi pitänyt listata asennusten yhteydessä. On 
otettava huomioon sekä organisaation sisäiset että ulkoiset työasemat.

• Oracle-kannan scandimerkit näkyivät DI:ssä väärin. 
• Setenv_local tiedostoon konfiguroitiin Oraclen merkistöön liittyvät parametrit

• Käyttöjärjestelmätason sas-ohjelmien siirto unixilta linuxille
• Ajettiin ohjelmascripti, joka teki muunnoksen ISO-8859-15 :sta utf-8:ksi

• HTML-sivujen siirto
• Ajettiin ohjelmascripti, joka teki muunnoksen ISO-8859-15 :sta utf-8:ksi ja 

meta charset parametri muutettiin ISO-8859-15 UTF-8:ksi
• Oracletaulun tekstikentät nelinkertaistuivat

• Oraclekirjaston määrittelyyn lisättiin optio OBSERVER_MAX_BYTES=1 
OBCLIENT_MAX_BYTES=1
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Migraation haasteita ja ongelmia
• MUUTOKSIA SAS JÄRJESTELMÄSSÄ

• SAS 9.3 versiosta olivat muuttuneet Autoexcec määrittelyt, joista ei ollut tarpeeksi tietoa
• SAS-datan migraatiossa täytyi ottaa huomioon UTF-8 merkistön vaatima muuttujien 

merkkimäärän kasvatus
• Kirjain voi katketa keskeltä

• SAS-ohjelman sisällä oleva käyttöjärjestelmäkomento ei toiminut
• Management Consolessa asetettiin Connect Spawneriin parametri Allow XMCD

• Lähdetiedostojen lukeminen
• Erotinmerkillisten osalta piti laittaa optio encoding = ”wlatin1”
• Kiinteänmittaisten tiedostojen luku piti tehdä kahdessa vaiheessa, ensin koko 

tekstirivin luku ja sen jälkeen jako muuttujiin
• Tekstifunktioiden muutos esim. substr=>ksubstr

• Iso työ koska käytössä on paljon merkkifunktioita
• EG

• Projektiin liitettävät sas-ohjelmat voitiin 9.3 versiossa hakea polun kautta projektiin, 
9.4 versiossa ne piti liittää kiinteästi projektiin

• TEKNINEN ONGELMA
• Yöajoissa katkoksia

• Timeout katkaisee yöajoja satunnaisesti, asia selvittelyssä
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Lopputulos
Migraatio on ollut haasteellinen, mutta olemme saaneet hyvin tukea 
SASilta ongelmien ratkaisuun. Viikoittaisissa palavereissa käytiin 
tilanteet läpi. 

• Aikaa on varattava projektille. Oman työn ohella erittäin haastavaa. 
• Projektoitava
• Uusi versio opittiin hyvin projektin aikana

Ainakin tällä hetkellä näyttää, että raporttien ja yöajojen nopeudessa 
on saavutettu tavoiteltu etu. Version 9.4 uudet piirteet on vielä 
ottamatta käyttöön aikataulusta johtuen.

• Rajapinnat
• Environment Manager

Käyttöönottotavoite on siirretty viikolla eteenpäin viikolle 41.
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Kiitoksia SASilaisille hyvästä yhteistyöstä 
haastavassa projektissa ja 

kiitos kuulijoille, kun jaksoitte kiinnostua

Näin iloiselta näytti intranet-raportoin nin aloitus v. 1998, mutta 
viimeisimmän migraation jälkeiset kuvat eivät enää ole julkaisukelpoisia
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