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OVTrN NYKYTILANNE SUOMEBSA 

1 MIBTA 0VT:BSA ON KYSE? 

0VT:n eli Organisaatioiden Välisen Tiedonsiirron 
(englanniksi ED1 = Electronic Data Interchange) 
lähtökohtana ovat yritysten ja organisaatioiden 
toimintaan liittyvät luonnolliset viestintätar- 
peet. Yritykset lähettävät toisilleen tilauksia, 
laskuja, ym. asiakirjoja, nykyisin pääasiassa 
paperimuodossa. Tässä suhteessa eivät sairaa- 
latkaan poikkea muista yrityksistä. 

Yritysten toimintojen tehostuminen, rahamarkk- 
inoiden nopeampi rytmi, yritysten tarve parem- 
paan asiakaspalveluun -kaikki nämä edellyttävät 
nopeampia ja tehokkaampia tiedonsiirtoyhteyksiä 
yritysten asiakkaiden, alihankkijoiden ja muiden 
sidosryhmien kesken. Toisaalta siirrettavistä 
tiedoista valtaosa käsitellään yritysten sisällä 
tietokoneella jo nyt. Tietojen siirto paperilla 
aiheuttaa viiveiden lisäksi virheitä monipol- 
visissa käsittelyketjuissa, uudelleensyöttöä, 
korjailua, tarkistuksia ja ennen kaikkea lisakus- 
tannuksia. 

Ratkaisuna on siirtää tiedot suoraan tietoko- 
neelta toiselle. Eri käyttäjien tietokoneet 
poikkeavat kuitenkin toisistaan yhteyskäytän- 
nöiltään, sovellusten tietojen osalta ja ovat 
käytettävissä eri aikoihin. Tällöin usean 
siirtoyhteyden hallinta ja ylläpito käy hanka- 
laksi ellei kaikilla osapuolilla ole käytet- 
tävissä yhtenäistä menettelyä. 

OVT on ratkaisumalli edellä mainittuun ongelmaan. 
OVT on kaupankäyntiä ja asioiden hoitamista jous- 
tavasti, virheettömästi ja nopeasti käyttäen 
tiedonsiirtoa ja standardisanomia, eräänlaisia 
elektronisia dokumentteja. Yrityksen erilaisista 
viestintämuodoista (kirjeposti, puhelin, telefax, 
telex, videotex, sanomanvälitys, pääteyhteydet) 
OVT on käsittää seuraavan osa-alueen: 
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- siirPettaW tieto oh maär~muotoista, 
rakenteellista ja ennalta määriteltyä 
(vrt. tilaus- ja laskulomakkeet) 

- siirto tapahtuu tietojärjestelmien 
valilla, sovellukselta sovellukselle, 
tiet8liikenneyhteyksia käyttäen 

- siirto on piiaasiassa eräsiirtoa, mutta 
iat!ijkhfiBkkd~issa niyas interaktiiviseen 
käytk66H 

2 OVT-MALLI JA ~ ~ ~ ~ ~ ~ u R B E T  

OVT-ratkaisujen mäaritkelyt on kuvattu OVT- 
suosituksissa, jotka syhtyitrat v. 1986 Tiedon- - 
siirron yhteistyöeiimen ja Keskuskauppakamarin 
Tiedonsiirtolautakunnan yhteistyöprojektin 
tuloksena. Suosikukset maarittelevat ne periaat- 
teet ja stdndardit (bVT-malli), joiden avulla 
keskenään kommunikointikykyisiä järjestelmiä 
voidaan rakentaa. 
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OVT-malli jakaa organisaatioiden välisen tiedon- 
siirron ongelmakentän kolmeen osa-alueeseen: 

1. Tietosisaltö eli sovelluskohtaiset 
tietovirrat esitystapakieliopin mukaisin 
rakentein 

2. Esitystapa eli tiedon esitysmuoto 
siirron aikana 

3. Tiedon kuljetus eli fyysinen tiedon- 
siirto järjestelmien välillä 

Mallin kutakin osa-aluetta voidaan kehittää ja 
standardoida toisistaan riippumatta. Kullakin 
osa-alueella on omat standardit ja suositukset, 
jotka määrittelevät alueella kaytettavat 
ratkaisut. 

OVT-suositukset sisaltävää OVT-kansiota ylläpitää 
ja levittää Tiedonsiirron yhteistyöelin (puh. 
90 - 701 9211). OVT-kansio sisältää varsinaisten 
standardien lisäksi 0VT:n soveltamista koskevaa 
ajankohtaista tietoa. 

3.1 Tietosisaltösuositukset 

Tietosisaltösuositukset ovat sovellusaluekoh- 
taisia ja niissä kuvataan siirrettävät tiedot, 
niiden merkitys ja tyyppi. Suositukset maärit- 
televät kullakin sovellusalueella kaytettavat 
sanomat, jotka kuvataan esitystapakieliopin 
mukaisin periaattein. 

Suosituksia laaditaan kansallisella ja kansainvä- 
lisellä tasolla yleisistä tietovirroista, mutta 
näiden lisäksi voi suljettu yhteisö määritellä 
omia yhteisökohtaisia suosituksia. 

Suomessa määritellyt tietosisältösuositukset 
vahvistaa Keskuskauppakamarin Tiedonsiirtolau- 
takunta. TSL:n vahvistamia EDIFACT- standardin 
mukaisia sanomia ovat tilaus, lasku, myyntiti- 
lasto ja maksuerittely. Valmisteilla olevia 
sanomia ovat: saapuvat maksut, lähtevät maksut, 
tuoteinformaatio, tarjouspyyntö, tarjous, 
tilausvahvistus, tilausmuutos, rahtikirja ja 
kuljetustilaus. 

Ulkomaankaupan osalta suosituksia laaditaan 
UN/ECE:n piirissä ja siellä standardointityö 
etenee tiiviissä tahdissa, sillä EC:n on määrä 
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siirtyä vuoteen 1992 mennessä paperittomaan 
kaupankäyntiin, jolloin standardien tulee olla 
käytössä. Useat kansainväliset OVT/EDI-yhteisöt 
(esim. SHIPNET, ODETTE, INTIS, RINET, COST 306 
jne) maarittelevat myös omia sanomiaan, jotka 
sellaisenaan tai hieman muutettuina siirtyvät 
laajempaankin käyttöön. Liitteessä on lueteltu 
valmisteilla olevien kansainvälisten suositusten 
aikataulu. 

OVT-suositusten mukainen esitystapakielioppi on 
EDIFACT-standardi (Electronic Data Interchange 
for Administration, Commerce and Transport), ISO - 
9735. 

Esitystapakielioppi maarittelee säännöt, joiden 
mukaan siirron aikana käytettävät tietorakenteet 
muodostetaan. Perinteiset ratkaisut ovat perus- 
tuneet tietue- ja kenttä-ajatteluun. ED1FACT:in 
mukaista ajattelutapaa voisi verrata luonnollisen 
kielen rakenteeseen, jolloin EDIFACT maarittelee 
kieliopin ja lauseenjäsennyksen. Tietosisältösuo- 
situkset taas maarittelevat sanat ja lauseiden 
sisällön. 

EDIFACT maarittelee loogiset tietorakenteet, 
rakenteiden nimiöt ja erotinmerkit, merkkivali- 
koiman ja koodauksen. ED1FACT:in mukaisia tieto- 
rakenteita ovat: 

- lähetyserä (interchange) 
- sanoma (message) 
- tietoryhmä (segment) 
- tietoelementti (data element) 

0VT:n kuljetussuositus maarittelee yhdenmukaiset 
menettelytavat tietoliikenneratkaisuissa. Yhden- 
mukaisuus saadaan aikaan kehystämällä siirrettävä 
tieto aina samalla tavalla tiedonsiirtoratkai- 
susta riippumatta. Käytännössä kuljetusjär- 
jestelmäratkaisu on ollut hankalimmin standar- 
doitava alue niin Suomessa kuin muuallakin. 
Monissa tapauksissa ei yhteisistä standardeista 
ole päästy edes keskustelemaan. 

0VT:n kuljetusjarjestelmäratkaisu perustui 
alunperin teletex-yhteyskäytäntöön ja varatienä 
tietovälinesiirtoon. Teletex-pohjainen ratkaisu 
on osoittautunut kaytännössä toimivaksi ja 
kustannuksiltaan edulliseksi. Te1etex:in käytön 
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yleistymistä on kuitenkin hidastanut teletex- 
liitantöjen huono saatavuus keskeisille laitemer- 
keille. 

Te1etex:in rinnalle on OVT-suosituksiin otettu 
myös CC1TT:n X.400 suositusten mukainen sano- 
manvalitys, jonka osalta julkinen palvelutarjon- 
takin on kaynnistymassa. Kansainvälisen kehi- 
tyksen perusteella X.400 näyttää olevan ainoa 
ratkaisu, jolla on mahdollisuuksia muodostua 
OVT-alueen käytännön standardiksi. CCITT onkin 
maarittelemassa OVT/EDI-käyttöön tarkoitettua 
X.400 suositusta. Vienee kuitenkin useita 
vuosia ennen kuin X.400:n mukaiset järjestelmät 
ovat laajassa kaytössa. 

1SO:n OSI-mallin mukainen tiedostonsiirtokaytantö 
FTAM on toinen standardi, jonka odotetaan rat- 
kaisevan OVT-kuljetusjarjestelmaongelmat. Vaikka 
FTAM onkin valmis ISO-standardi, vienee sen 
mukaisten tuotteiden tuleminen viela kauemmin 
kuin X.400:n. 

4 PALVELUVERKKOJEN TARJOAMAT RATKAISUT 

4.1 Mitä ovat palveluverkot 

Vaikka tietoliikenteen standardeja on kehitetty 
jo vuosien ajan ja standardeja on syntynytkin, 
muodostavat eri laitetoimittajien kaytannöt 
kuitenkin nykyisin kaytössa olevien yritysten 
sisäisten tietoliikenneverkkojen pohjan. Toimit- 
tajakohtaisten verkkojen, SNA, DECNET, HP, jne, 
väliseen liikenteeseen ei standardeista viela 
ole riittävästi apua. 

Eraäna ratkaisuna onglemaan on Suomeekin syntynyt 
ns. palveluverkko- tai lisaarvopalveluita, jotka 
hoitavat asiakkaan puolesta tarvittavat sovi- 
tukset ja muunnokset. Suomessa palveluverkko- 
toiminta on viela varsin nuorta, mutta alan 
johtavissa maissa Englannissa ja Yhdysvalloissa 
useat OVT-hankkeet käyttävät palveluverkkoja. 

Palveluverkon tarkoituksena on antaa lisäarvoa 
telelaitosten tarjoamille peruspalveluille. 
Lisaarvo toteutetaan kasittelemallä siirrettavaä 
tietoa ja/tai varastoimalla sita. Käsittely 
tapahtuu verkon palvelutietokoneissa, joita voi 
olla yksi tai useampia. Asiakkaat liittyvät 
palvelutietokoneisiin julkisten telepalveluiden 
avulla (kiinteä tai valintainen puhelinverkko, 
dataverkot X. 21 ja X. 25, Diginet jne) . Verkko 
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ei puutu siirrettavan tiedon sisältöön vaan 
suorittaa eri liitantöjen välillä tarvittavat 
koodi-, yhteyskaytantö- ja nopeusmuunnokset. 

Palveluverkkojen palvelujen sisältö vaihtelee 
verkosta riippuen eika vakiintuneista pal- 
velumuodoista vielä voida puhua. Osa palveluista 
on toimialariippumattomia ja osa taas pidemmälle 
tietyn toimialan tarpeisiin raatalöityja. Usein 
varsinaisiin siirtopalveluihin yhdistetään 
erilaisia sovelluskohtaisia käsittelypalveluita 
(laskenta, budjetointi jne). Tyypillisiä pal- 
veluverkkojen palveluita ovat: 

- sanomanvälitys, vapaamuotoiset teks- 
tisanoinat - valivarastoiva tiedonsiirto, OVT-tiedos- - 
tojen eräsiirto - paateyhteyksien reititys 

- verkon hallintapalvelut 

4 . 2  Palveluverkot ja OVT 

Palveluverkkojen käyttö on sopusoinnussa myös 
OVT-mallin kanssa, joka mahdollistaa myös niiden 
käytön kuljetusjarjestelmaratkaisuna. Tällöin 
osa yrityksistä voi kommunikoida suoraan 
keskenään esim. te1etex:in avulla. Ne yrityk- 
set, joilla ei ole teletex-valmiutta tai haluavat 
kommunikoida muilla kaytannöilla liittyvät 
palveluverkkoon omalla tavallaan. Tietosisältö 
ja esitystapa ovat kaikissa tapauksissa OVT- 
suositusten mukaisia. 

Palveluverkko tarjoaa kullekin käyttäjälle 
hänelle parhaiten sopivan yhteystavan. Vastaan- 
ottajalla ja lahettajiilla ei tarvitse olla 
sama yhteyskaytantö, vaan palveluverkko tekee 
tarvittavat sovitukset. Palveluverkkoihin 
voidaan liittyä seka standardikaytannöilla 
(teletex ja X.400) etta yleicimmilla de facto - 
kaytannöilla. 

Palveluverkko tarjoaa myös tietojen valivaras- 
tointia, jolloin lahettajan ja vastaanottajan 
ei tarvitse olla samanaikaisesti aktiivisia. 
Palveluverkon kautta kommunikoidessaan osapuolet 
ovat toisistaan täysin eristettyjä ja riippumat- 
tomia, suoraa yhteyttä lahettajan ja vastaanot- 
tajan tietokoneiden kesken ei synny eika 
näinollen ole riskiä tietojärjestelmien luvat- 
tomasta käytöstä. 

Palveluverkko ei ole siis vaihtoehto OVT-menet- 
telyjen käytölle. Päinvastoin, palveluverkko 
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tarjoaa yritykselle mahdollisuuden lahtea toteut- 
tamaan OVT-siirtoa nopeasti ja vaivattomasti. 
Liikkeellelahtökustannuksetkaan eivät nouse 
suuriksi, koska verkko sovittautuu mahdollisimman 
pitkälle asiakkaan järjestelmään. Myös ylläpito- 
kustannuksissa voidaan saastäa, koska yrityksellä 
on ainoastaan yksi yhteys ulospäin. 

5 OVT JA SAIRAALAT 

Monessa suhteessa sairaalat toimivat yrityksina 
muiden yritysten tapaan. Tama koskee myös kes- 
keisia 0VT:n soveltamisalueita. Sairaalat 
hoitavat raha- ja maksuliikenteensa varmasti 
pankkien kautta. Sairaaloilla on myös alihank- 
kijoita, joilta ostetaan erilaisia palveluita 
ja tuotteita. Tahan toimintaan liittyy tilauksia, 
laskuja ym. dokumentteja. Kaikki tama on aluetta, 
jossa sairaalat voivat suoraan hyödyntaa olemassa 
olevia oVT-standardeja ja ratkaisumalleja. 

Perinteisen 0VT:n lisäksi lehtien toimintaan 
liittyy koko joukko pelkästään sairaaloille 
ominaista tiedonvälitystä. Tällaisia tietoja 
ovat esim. potilastiedot ja laboratoriotulokset. 
Tältäkin osin voidaan OVT-mallia hyödyntaa 
maärittelemallä sairaaloita koskevia sanomamal- 
leja, jotka perustuvat EDIFACT-standardiin. 
Koska OVT on rajattu koskemaan rakenteellista 
tietoa, ei vapaamuotoisen tekstinvalitysta 
tai kuvansiirtoa lasketa 0VT:n varsinaiseen 
soveltamisalueeseen. Tekstinsiirrossa voidaan 
kuitenkin hyödyntaa samoja tietoliikennerat- 
kaisuja kuin 0VT:n kul jetusjarjestelmassa. 
Samoja tietoliikenneyhteyksiä voidaan hyödyntaa 
ainakinosittainmyöskuvatiedonvalittamisessa. 

OVT ei siis ratkaise kaikkia sairaaloiden ulkoi- 
seen tiedonvalitykseen liittyviä ongelmia. Se 
on kuitenkin hyvin tärkeä tietoliikenteen osa- 
alue, joka on huomioitava sairaalan tietoliiken- 
nestrategiaa muodostettaessa. 



Dat atie/SPV 

KANSAINVALISET EDIFACT SANOMAT 

TILANNE 
NYT 1989-09 1990-09 

- NVOICE 
- WFMCASE ORDER 
- CUSTOMS DECLARATDN 
- DESPATCH ADVICE 
- DEUVERY INSTRUCTON 
- JUST IN 1'IME MESSAQE 
- QUALITY DATA MESSAGE 
- PAYMENT mllTANCE A D V H  
- LEnER OF CREDIT 
- N T B I N A T W  FORWARMNQ 

AND TRANSPORT MESSAE 
(A RELATED SET OF 7 MESSAQES) 

- MANIFEST T K S 
- CONTROL MESSAQE T T1 K 
- GENERAL MESSAGE T T1 K 
- MAINTENANCE MESSAGE T T K 

T = T Y ~ D O K U ~ T T I  
T1 = 1.  EHDOTUS 
K = KOEKAYTWA 
S = VALMIS SUOSITUS 




