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1. Taustaa Tekninen kehitys sancjenkäsittelyssä on viime vuosina edennyt 
nopeasti. Koska sairaalatyössä näyttelee merkittävaä osaa 
tietojen muistiin kirjoittaminen ja niiden tallentaminen ja 
kun "kunnalliseen byrokratiaann kuuluu paljon sanojenkäsit- 
telyä ja asioiden kirjallista esittelyä, on kehitystä seurattu 
Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa mielenkiinnolla. 

0YKS:ssa lähdettiin liikkeelle sanojenkäsittelylaitteiden 
hankkimisessa vuonna 1975, jolloin ostettiin ensinnäinen 
tehokirjoitin. Se oli kiinteällä muistilla varustettu IBM 82 
M 100. Hankinta toteutettiin rakennustoimikunnan toimesta la- 
boratorion hankintamäärarahoilla. Kone sijoitettiin labora- 
torioylilääkärin sihteerin käyttöön. 

Seuraavaksi hankittiin syksyllä 1977 Olivetti TES 501. joka 
on levymuistilla varustettu monipuolinen tehokirjoitin. Laite 
sijoitettiin henkilöstöosastolle henkilöstöjohtajan sihteerin 
käyttöön. Sillä suoritettiin myös muiden osastojen kirjoi- 
tuksia. Ennen kaikkea käyttö painottui toistuvien pitkien 
tekstien käsittelyyn. Tällaisiahan sairaalasta löytyy paljon: 
toimintasuunnitelmia, talousarvio, tilinpäätöstaulukoita, 
tarjouspyyntöjä, sopimukcia, taksoja, saäntöjä, puhelinluettelo, 
jakeluluettelo, osoitteistoja yms. Työtä koneelle tuntui 
riittavän. 

Vuoden 1979 alkupuolella ostettiin toinen samanlainen Olivetti, 
ja se sijoitettiin röntgenosaston klinikkasihteerin käyttöön. 
Tarkoituksena oli hyödyntää sitä mm. röntgenlausuntojen kir- 
joittamisessa, mutts tähan tarkoitukseen sitä ei niinkään käy- 
tetty, vaan se jäi esitelmien, kurssiohjelmien, osoite- ja 
muiden luettelojen yiläpitoa varten. Pari vuotta myöhemmin 
laite siirrettiinkin toiseksi koneeksi henkilöstöosastolle. 

Röntgenlausuntojen suhteen tultiin tämYn kokeilun yhteydessä 
siihen tulokseen, etteivät käyttäjät (lähi~a lääkärit) olleet 
asiasta kovinkaan innostuneita. eikä näin ollen esim. laajem- 
pien "vakiolausuntorunkojen" kehittely edennyt. Myös todet- 
tiin, että sekä röntgenlausuntojen että sairauskertomusteks- 
cien tulostaminen tekstinkäsittelylaitteilla (laajamittaisesti) 
on tarkoituksenmukaista vasta siinä vaiheessa, kun tekstit 
samalla voidaan tallentaa tietokoneen muistiin ja myös etsiä 
ja lukea päätteen avulla. 

Koska tehokirjoittimista oli havaittu nimenomaan sihteeriteh- 
tävissa olevan merkittävaä hyötyä. hankittiin joulukuussa 1979 
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talousjohtajan sihteerin käyttöön kiinteällä muistilla varus- 
tettu Olympia 6010. Kuri kiinteä muistitila täyttyi kovin no- 
peasti ja kun markkinoille pian tuli vastaavanlainen levymuis- 
tilla varustettu malli (Olympia 6020). se otettiin käyttöön 
talousosastolle. 

2. Kirjoittajien havaintoja 

EdellB sanottujen ensim8isten laitteiden hankinnan tarkoituk- 
sena oli varsinaisen .käyttötarkoituksensa ohella sopeuttaa henki- 
löstöä uusien teknisten apuvälineiden Hyttöön. Tiedossa 
jo tällöin oli, että laitteistot kehittyvat hyvää vauhtia ja 
etta tämänkokoisten laitteistojen varaan ei lopullisia rat- 
kaisuja tulla rakentamaan. 

Naiden. nyt ajatellen "vanhanaikaisten" laitteiden käytöstä 
saatiin yksinomaan myönteisiä kokemuksia. Tärkein apu niiden 
käytöstä oli tietenkin tehon lisäys. Aikaansannosten määrä 
lisääntyi laitteiden avulla varovasti sanottuna 30-50 2:lla. 
Kirjoittajien mielestä myös työnteko tuli mielekkääksi, kun 
samojen asioiden alusta alkaen uudelleen kirjoittaminen jai 
pois. Laitteiden todettiin olevan erittlin hyviä pitkiin. 
korjauksia vaativiin töihin ja toistuviin tehtäviin. Toisaalta 
todettiin, että kirjoittajan tulee olla kiinnostunut koneesta 
ja hyvin perillä sen kbyttörnahdollisuuksista. 

Myös työn teettajän (sanelijan) olisi hyvä tuntea koneen 
käyttömahdollisu~idet ja ennen kaikkea sen rajoitukset. Kone- 
merkistä riippuen esim. varautuminen tekstin lisäyksiin ja 
muutoksiin on erilaista. Konemerkillä on vaikutusta myös 
sanelutekniikkaan; joitakin asioita on ehkä sanottava ennen 
eikä jälkeen sanelun. 

Yleisenä havaintona oli, että jokaiseen työhön piti kirjoittajan 
paneutua selvästi tarkemin, ts. tuli heti alussa hahmotella 
minkälaisesta työstä on kysymys ja minkälainen ulkoasu sille 
halutaan. 

3. Kirjoituttajan havaintoja 

"Kirjoituttajan" kannalta on selvää, että tehokirjoitinta 
Mytettäessä sanelun voi tehdä "rennommin". Tamä johtuu 
siitä, että tekstin korjaamisen tietää tapahtuvan helposti 
ja vaivattomasti. 

Kirjoitusten laatutaso parani aikaisemmasta, koska pienetkin 
korjaukset viitsi tehdä juuri korjaamisen helppouden takia. 
Merkittävä seikka oli myöskin se. että työt valmistuivat 
aikaisempaa nopeammin. 

Edellä tarkoitettujen pienten laitteiden todettiin soveltuvan 
hyvin nimenomaan sihteeritöihin. Voidaankin sanoa, että jos 
työajasta 50 % on kirjoittamista, niin tehokirjoittimen han- 
kinta todennäköisesti kannattaa. 
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4. Nykytilanne Kun 0YKS:aan tuli viime vuonna hankittavaksi uusi tietokoneen 
keskuslaitteisto, kiinnitettiin siinä yhteydessä huomiota myös 
sanojenkäsittelykysymyksiin. Sairaalaan i-alittiin Digitalin 
VAX-11 laitteisto, jolla on käynnistetty mn. tekstinkäsittely. 
Tekstinkäsittely on ohjelmoitu FAS-kielellä, joka mahdollistaa : 
käytön useilla erimerkkisilla tietokoneilla. Valtion tieto- 
konekeskuksen TED-ohjelmatuotteeseen on tehty 0YKS:n kannalta 
tarpeelliset muutokset sairaala- ja kunnallista konekirjoitus- 
standardia varten. Laitteistoa käyttää 3 konekirjoittajaa 
ja 4-5 sihteeriä. Työpäätteenä on yleiskäyttöinen NOKIA 202 
näyttöpääte (24 riviä BO merkkiä). Näyttöruudussa on vih- 
reä pohjaväri ja pitkä jälkiloisto, joka tekee vakaan kuvan, 
mutta selattaessa aiheuttaa varjostumia. 

Laatukirjoittimia on tietokoneeseen liitetty kuusi, joista 
neljä on sijoitettu työpisteisiin ja loput kaksi sijoitetaan 
lähiaikoina monistuskeskukseen. Viimeksi mainittujen kirjoit- 
timien käyttötapa on, että kirjoitettaessa tekstejä näyttö- 
päätteillä (joissa ei ole kirjoitinta) teksti muokataan kuva- 
ruudulla täysin valmiiksi ja tämän jälkeen tulostus osoitetaan 
tapahtuvaksi monistuskeskuksessa. Tulostuksen alkuun kirjoi- 
tetaan monistamolle menettelytapaohjeet (lähettäminen alle- 
kirjoitettavaksi, jakeluohjeet ymn.). Jakelussa on merkit- 
täväksi avuksi sairaalan putkipostijärjestelmä. Edellä sanot- 
tujen kirjoitinten lisäksi on käytettävissä atk-konehuoneessa 
rivikirjoitin, joka nopeutensa takia soveltuu erinomaisesti 
tulostuslaitteeksi silloin, kun kirjoitetaan luonnoksia ja 
muita papereita, joiden ulkoasu ei ole kovin tärkeä. 

Tekstit tallennetaan 176 milj. merkin levy-yksikköön, josta 
noin kolmannes on varattu tekstinkäsittelyä varten. Varmuus- 
kopiot otetaan magneettinauhalle. 

Edellä kuvatun tekstinkäsittelyohjelmiston käyttö alkoi 
vuoden 1982 alusta ja saavuttaa syksyyn 1982 mennessä täyden 
laajuutensa. 

Keskustietokoneeseen perustuvan tekstinicasittelyjarjestelmän 
tehtäväalueita tulevat olemaan esityslistat, pöytäkirjat, 
oh jekir jat , suunnitelmat, kirjeet yms. Uusi jarjestelmä 
korvaa entiset sanojenkäsittelylaitteet. jotka siirretään 
0YKS:n muihin työpisteisiin. 

5. Keskitetyn järjestelmän etuja 

Keskustietokoneen käyttöön perustuvan sanojenkäsittelyjär- 
jesteiman etuna on helppo töiden siirtelymahdollisuus paat- 
teeitä toiselle ja siis myös henkilöltä toiselle, ja suurten 
töiden kysymyksessä ollessa se, että työ voidaan jakaa usealle 
kirjoittajalle. Eri Iähteissa olevien tietojen yhdistely on 
myös helppoa, kun ne on tallennettu samaan järjestelmään. 
Naista oninaisuuksista on hyötyä erityisesti 0YKS:ssa. jossa 
etäisyydet ovat huoxioonotettava tekijä. Laitteistoa kayte- 
täan myös jatkuvan poytäkirjan tekemiseen, jolloi~~ kasittelyvn 
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osallistuvat eri yksiköt kirjoittavat osuutensa suoraan sys- 
teemille. Silti tulostus saadaan yhtenäisenä. 

Keskitetty järjestelmä helpottaa myös luetteloiden ja hake- 
miston ylläpitämistä siten, että luetteloita pyritaan koordi- 
noimaan ja välttäm8än tilannetta. että samantyyppisiä luette- 
loita ja hakemistoja ylläpidettäisiin usean käyttajän toimestd. 

Keskitetyssä järjestelmässä on helppoa laatia myös erilaisia 
erikoisohjelmia (esim. tarratulostukset). Myös konehuoneen 
toimesta tehtävät varmistukset ovat hyvin tehtävissä. 

6. Keskitetyn järjestelmän heikkouksia 

Kun tekstinkäsittely~ärjestelmä tukeutuu tavalliseen keskus- 
tietokoneeseen, ei ohjelmiston palvelutaso ole parhaiden 
erillisjärjestelmien luokkaa. Esimerkiksi näyttöpäätteelle 
ei saada koko sivua näkyviin. eikä tässä vaiheessa saada näyt- 
töön ylipitkiä rivejä. Rivin maksimipituus on nyt BO merkkiä; 
joihinkin pisteisiin tullaan hankkimaan nayttöpääte, jossa 
maksimileveys on 132 merkkiä. Lohkojen käsittely on keskite- 
tyssä järjestelmässä hieman monimutkaisempaa. Taulukoiden 
summauksia yms. matemaattisia toimintoja ei tassä vaiheessa 
saada (myöhemin käytetqän "älykkäämpiä" päätteitä). Myös 
grafiikkatulostus puuttuu. 

7. Suunniteltuja parannuksia 

Tekstinkäsittelyjärjestelmään on tarkoitus vielä tanä vuonna 
liittää mahdollisuus selata tiettyjä raportteja (periaatteessa 
mitä tahansa raporttia, mikä tietokoneen muistissa on: tili- 
tilannelistoja, suoritekirjanpidon tuloksia, tilastoja, johdon 
raportteja yms.) ja ottaa näitä tarvittavilta osin suoraan 
tekstinkäsittelyjärjestelmään, muokata niitä sen avulla ja 
tulostaa halutunlaisena ulos. 

Järjestelmään on myös tarkoitus liittää moduli, joka poimii 
henkilörekisteristä henkilön työsuhdetiedot ja tekee niistä 
tekstinkäsittelyjärjestelmään luonnoksen työtodistukseksi, 
jota luonnosta järjestelmän avulla muokataan ja sitten tulos- 
tetaan. 

Toivottavaa olisi. että piakkoin saataisiin esim. lääkintöhal- 
lituksen, Sairaalaliiton ja KSV:n kirjeet, ohjeet, mallisään- 
nöt yms. konekielisessa muodossa (esim. puhelinlinjaa tai 
YDV-verkkoa käyttäen!. Tällöin ne voitaisiin ottaa suoraan 
tekstinkasitteiyjärjestehään ja sieilä viimeistellä ao. 
sairaalan tarpeisiin sopivaksi. 

Tietyt tekstin o;at. kuten poytakirjat (asian esittely ja 
pistos) on tarkoitus pysyvällä *.a.ia?la ialientaa järjeste?rään 



OCILUN YLIOPIISTOLLINEN 
KESKUSSAIRAALA 

ja saaLtaa ne hakusanameiiettelyn piiriin esim. VTKK:n MINTTU- 
järjestelmää käyttäen. Sama hakusanamenettely on erinomainen 
käytettäessa mitä tahansa järjestelmässä sisällä oleva hake- 
mistoa ja luetteloa. 

Ccn tekstejä siirretään tekstink5sittel~järjestel~~stä arkis- 
toon, tulee hyödynnettäväksi tulostus suoraan mikrofilmille 
COM-tekniikalla. 

Sairausdertomusten konekirjoitusvaii~een automatisointia on 
tarkoitus kokeilla nyt käytössä olevalla tekstinkäsittelyohjel- 
mistolla. Ratkaisun perusideana on, että kertomuksen osatie- 
?oja tallennetaan systeemille eri työpisteissä (keskitetyn 
konekirjoituksen käyttö pienenee). Nyt käytettävä ohjelmisto 
antaa helposti valmiudet myös laboratoriotulosten potilaskoh- 
taiseen selailuun, joka tulee hyvinkin pian kokeiltavaksi. 

8. Telex ja muut lilttymät 

Lähivuosina tulisi jokaisesta tekstinkäsittelypisteestä 
tarvittaessa olla mahdollisuus telex-sanomien lähettämiseen 
ja vastaanottamiseen tai vastaavanlaisten yhteyksien saamiseen 
yleistä daiasiirtoverkltoa hyväksi käyttäen. Kun mainittu 
verkko Suomessa on nyt valmistumassa. ei kaukana ole se aika. 
jolloin kirjeen sisältö tulostetaan suoraan YDV-verkkoa 
myöten 0YKS:ssa olevalta päätteeltä esim. lääkintöhallituk- 
sessa olevalle kirjoittimelle. Sama pätee tietenkin myös 
lyhyemmilla etäisyyksillz, vaikkapa sanassa kaupungissa ole- 
vien sairaaloiden välillä. 

9. Lopuksi 

Myös talon sisäistä tietoliikennettä palvelevien verkkojen 
kehitystyö on jo pikällä, ja ehkä jo parin vuoden kuluttua 
samaan tietoliikenneverkkoon sairaalan sisällä kytketään 
erilaisia sano jenkäsittelylaitteita. tietokoneen paatteitä, 
elektronisia kirjoituskoneita ja jopa kopiokoneita , ja nämä 
kaikki kommunikoivat keskenään. 

0YKS:ssa saamamme kokemukset osoittavat. että pienet sanojen- 
käsittelylaitteet (tehokirjoittimet) ovat hyvin käyttökelpoisia 
"itsenäisiin" työpisteisiin, kuten esim. sihteerityöskentelyyn. 
Kuitenkin vähänkin laajempiin kirjoitustehtäviin on paras 
keskuskone/pääte -järjestelmä. Toisaalta sairaalasta löytyy 
sekä sellaisia tehtavia, joihin sopii pienkoneratkaisu, että 
sellaisia töitä, jotka vaativat laajempaa järjestelmää. 
Parasta olisi, jos molempien käyttömahdollisuus olisi jär- 
jestetty. 

Ratkaisuja valittaessa on silmälläpidettävii laitteistojen 
yhteensopivuutta, ettei kerran tallennettua tekstiä tarvitsisi 
t~iidelleen kirjoittaa vain siinä 'arkoituksessa, että se tulee 
si~rrrttaväksi toiselle tekstinkäsittelylnitteelle. Tieto- 
liikenneverkkojen voimakkaasti kehittyessii on laitteistoja 
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hankittaessa silmälläpidettava myos tietoliikennemahdollisuuk- 
sia. Tämä Mkökohtahan on muistetLava nykyisin jopa kirjoi- 
tuskoneita ostettaessa. 

Suuntaus on, että tietokonepäätteet kehittyvat, jolloin 
erillis- ja keskitetty ratkaisu yhtyvät. W ~ ö s  yhdentyvät 
numeroiden käsittely ja tekstinkäsittely siten, että niitä 
toteutetaan samoilla tietokonepaatteillä. Xonttoritekniikassa 
elämme paraikaa voimakkaiden muutosten aikaa. 


