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1. Terveydenhuollon tiedonsiirtoverkko: visio 

Terveydenhuollossa on tarvetta koko maan kattavan tiedonsiirtoverkon 
luomiseen. Seuraavassa kuvataan yhtä ehdotusta, jolla tietoverkko on mah- 
dollista toteuttaa. 

Valtakunnalliset yhteydet hoidetaan yliopistollisten keskussairaaloiden 
kautta, jotka liitetään verkkoon siten, että mistä tahansa YKS:sta on kiinteä 
yhteys mihin tahansa YKS:iin. 

Alueelliset yhteydet järjestetään YKS-piireittäin. Keskus- ja aluesairaa- 
loista rakennetaan tiedonsiirtoyhteys YKS:iin. Terveyskeskuksista luodaan 
verkkoyhteys siihen aluesairaalaan tai keskussairaalaan, jota terveyskes- 
kuksen potilaat enimmäkseen käyttävät. 

Paikalliset yhteydet sairaalan/terveyskeskuksen sisällä eri osastojen/yksi- 
köiden valilla toteutetaan Iähiverkkojen kautta. Ethernet:iä pidetään yhtenä 
menestyksekkäimmistä Iähiverkoista. 

Nykyisin tekniikka ei ole enää esteenä tietoverkkojen luomisessa. Tarvit- 
tavia ohjelmistojakin on kattavasti saatavilla. On hyvä muistaa, että tiedon- 
siirtokapasiteettia voidaan lisata huomattavasti valokaapeliyhteydellä. 

Terveydenhuollon tietojen käsittelyssä on taattava tietosuoja. Tietokoneisiin 
kirjoittautuminen tulee toteuttaa kaikin mahdollisin varmistuksin. Puhelin- 
yhteyksien kontrollointia voidaan lisata sillä, että tietokone soittaa käytta- 
jalle varmistussoiton ennen koneeseen kirjoittautumista. 

Varsinainen tiedonsiirtoyhteyksiä pitkin siirrettävä tieto voidaan salakirjoit- 
taa. Tarkoitukseen on olemassa useita kryptausalgoritmeja. 

Nykyisin siirretáän jo tekstimuotoista tietoa. Tulevaisuudessa kasvaa tarve 
monimuotoisen (multimedia) tiedon siirtoon. 

2. Siirrettävät asiakirjat  

Sairaalaliitto, Kunnallisliitto ja Iäakintohallitus ovat antaneet ohjeet jatku- 
vasta sairauskertomuksesta, psykiatrisesta sairauskertomuksesta ja terveys- 
kertomuksesta. Ohjeet ovat yleisluonteisia, joten eri terveydenhuollon 



yksiköt ovat voineet soveltaa niitä itselleen tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Asiakirjoissa voi siis olla toimintayksikkökohtaisia eroja. 

Lomakkeiden erilaisuuden lisaksi terveydenhuollolle on tyypillistä eri 
lomakkeiden suuri rnaar& seka wsien lomakkeiden määrittelyn tarve (esim. 
viranomaisten vaatimuksesta). 

Suomessa on aloitettu yhteistyö terveydenhuollon tietosisältöjen yhtenäis- 
tämiseksi. Sairaalaliiton koordinoimana on sovittu suosituksesta kliinisten 
laboratorioiden väliseen tiedonsiirtoon (Sairaalaliitto 19.5.1988). Suositus 
kasittaa laboratoriopyynbjen ja -vastiawsten v&litystA sairaaloiden valilla, 
sairaalan ja terveyskeskuksen välillä seka sairaalan ja laboratoriopalveluja 
tuottavan yksikon valillä. Suositus koskee siis etäverkoissa tapahtuvaa 
tiedonsiirtoa eikg Gin& kasiteHa 12thiverkoissa tapahtwvmtiedonsiirtoa. 

Sairaalaliitto on vastannut lisaksi joidehkin nimikheistöjen, luetteloiden ja 
luokitusten ylliipidosta. Tällaisia ovat esim. diagnoosinimikkeistö (ICD-9), 
kirurgisten toimenpiteiden nimikkeistd, diagnostisen kuvantamisen löydös- 
nimikkeistö ja laborrntoriotutkimusnimikkeis~. 

Koko sairaus/terveyskertomuksen tietosisaltbsuosituksista sopiminen on vie- 
lä kesken. Edessä on paljon työtä, sillä lomakkeita on satoja. 

Terveydenhuollossa on tulevaisuudessa tarvetta myös multimediaan poh- 
jautuvaan tiedonsiirtoon. Potilaskertoiiiuksen tekstirhtrotoisen tiedon lisaksi 
hyotya olisi myös kuvista (seka staattisista että liikkuvista), äänistä, jne. 

Organisaatioiden valisen tiedonsiirron (OVT) toteuttamiseen on useita mah- 
dollisuuksia. Tassa paperissa esitellään niistii EDIFACT ja ODA, 

OVT on ylakasite, joka pitaa sisallaan mm. ED1FACT:n ja 0DA:h (kts. kuva 
1). EDIFACT-kielioppi on suunniteltu erityisesti rekisterimuotoisten tietojen 
vaihtoon. ODA puolestaan tahtaa monimuotoisen ja dynaamisen tiedon siir- 
toon. Sen avulla voisi toteuttaa EDIFACT-kieliopin tai vastaavan lahesty- 
mistavan mukaisen sisältotyypin. 

OVT . . .  r-l 

Kuva 1. OVT. 



ODA ei tule kuitenkaan olemaan viimeinen askel OVT-standardien kehit- 
telyssä, vaan sen jälkeen tulee vielä parempia ja käyttokelpoisempia OVT- 
standardeja. 

Suomessa ED1FACT:n vastineelle on vakiintunut "suomennos" OVT. Valinta 
on nerokas, mutta aiheuttaa sekaannusta, sillä organisaatioden välisellä 
tiedonsiirrolla voidaan tarkoittaa muitakin standardeja kuin ED1FACT:ia. 

4. Tiedonsiirto ED1 FACT:lla 

4.1. Mikä EDIFACT on ? 

EDIFACT (Electronic Data Interchange for Adrninistration, Commerce and 
Transport) on kansainvälinen ISO 9735 -standardi. EDIFACT (Suomessa 
vakiintunut lyhenne OVT) on siis suunniteltu kaupan, hallinnon ja liiken- 
teen väliseen erätyyppiseen tiedonsiirtoon. 

EDIFACT-malli jakaa organisaatioiden välisen tiedonsiirron kolmeen osa- 
alueeseen: tietosisältöön, esitystapaan ja kuljetukseen. 

Tietosisältösuositukset ovat sovellusaluekohtaisia. Niissä kuvataan siirret- 
tävät tiedot, niiden merkitys ja tyyppi. Kauppalaskusanoma ja tilaussanoma 
ovat ensimmäisiä Keskuskauppakamarin Tiedonsiirtolautakunnan hyväk- 
symiä tietosisältösuosituksia. Terveydenhuoltoalalle on mahdollista määrit- 
tää myös omat tietosisältbsuosituksensa. 

Esitystapa yhtenäistetään tiedonsiirtoa varten käyttäen EDIFACT-kieli- 
oppia. Kieliopissa määritellään lähetyskertaan kuuluvia käsitteitä: lähetys- 
kerran, sanoman ja tietoryhman alku- ja loppunimiöt, tietojen ja tietoalki- 
oiden erottimet jne. Esitystapa on siis yhteisesti sovittu sanoman määrit- 
telyformalismi, jota kuka tahansa EDIFACT-kieliopin osaava pystyy tulkit- 
semaan. 

EDIFACT-sanomien kuljetukseen suositellaan käytettäväksi yhdenmu- 
kaista menettelytapaa erilaisten verkkojen ja telepalvelujen käyttämiseksi. 
Tiedonsiirtoratkaisuna voi toimia X.400, ISDN, teletex, X.25 tai (yleiset) pal- 
veluverkot. 

Suomessa ED1FACT:n läpimurtovuotena pidetään vuotta 1988. Tallöin useat 
yritykset aloittivat siirtymisen paperittomaan, elektroniseen liiketietojen 
vaihtoon. Tänä vuonna alkaa olla saatavilla EDIFACT-ohjelmistojakin. 

4.2. EDIFACri':n käyttö terveydenhuollossa 

Terveydenhuollossa kokeillaan ED1FACT:ia. HYKS:n ja Helsingin yliopiston 
laitosten välillä on meneillään laboratoriopyyntojen ja tulosten välitysjär- 
jestelman kokeilu. Tietojen siirto pohjautuu Sairaalaliiton suositukseen (kts. 
luku 2), jossa on määritelty siirrettävät sanomat. 

Terveydenhuollon lomakkeet voidaan toki siirtää EDIFACT-standardia käyt- 
täen. Tallöin on yksityiskohtaisesti määriteltävä (standardoitava) jokaisen 
lähetettävän sanoman tietosisältö, mikä vaatii runsaasti yhteistyötä. 



On vaikeaa ennustaa, miten EDIFACT-standardi kehittyy. Tällä hetkella se 
ei kuitenkaan tue vielä multimediatyyppistä tietojen siirtoa. 

5. Tiedonsiirto 0DA:lla 

5.1. Mika OIIA o n  ? 

ODA (Ofice Document Architecture) on kansainvälinen ISO/DIS 8613 
dokumenttiarkkitehtuuri, jolla voidaan siirtää ja tulostaa monimuotoinen 
asiakirja laiteriippumattomasti. Asiakirjaa voidaan myös editoida laite- 
riippumattomasti. ODA perustuu objekteihin ja se määrittelee asiakirjalle 
loogisen rakenteen, layout-rakenteen ja sisällön (alimman tason rakenne). 

ODA-asiakirjojen siirtämiseksi on suunniteltu standardi ODIF (Office 
Document Interchange Format). Ennen siirtoa asiakirja on muunnettava 
ODIF-muotoon. Jotta vastaanottava laite pystyy käyttämtiän hyväkseen 
lähetettyä asiakirjaa, siirretty ODIF-muotoinen tietovirta on muunnettava 
takaisin ODA-rakenteeksi. ODIF käyttaä X.400-suosituksia. CCITT julkai- 
see tiedonsiirtoon suosituksen T.400, joka tulee sisältämään myös 0DA:n. 

N kyinen versio ISO/DIS 8613:sta tunnistaa tällä hetkella merkkitekstiä 
( I ~ O  6637), rasterigrafiikkaa (ISO 8632) ja geometrista grafiikkaa eli viivoja, 
kayriä jne. (CCITT T.6). Ehdotukset harmaasävygrafiikan ja värigrafiikan 
tuesta ovat olemassa. Liikkuva kuva ja ääni ovat myös ideoinnissa mukana. 

5.2.OI)A-asiakirjan rakenne ja käsittely 

ODA-asiakirjan rakenne on kolmiosainen: 
1) looginen rakenne  = puurakenne, jossa solmuina loogiset objektit 

esim. tiivistelmät, otsikot,kappaleet, kuvat, taulukot jne. 
2) layout-rakenne = puurakenne, jossa solmuina layout-objektit 

esim. sivu, sarakkeet, alueet jne. 
3) perusobjektit = varsinainen sisältö esim. tekstiä, kuvia jne. 

Looginen rakenne ja layout-rakenne ovat toisistaan erillisiä käsitteitä. Asia- 
kirja voidaan kuvata loogisella ja layout-rakenteella yhdessä. Se pystytään 
myös kuvaamaan joko pelkästään loogista rakennetta tai pelkästään layout- 
rakennetta käyttäen. 

Objektit sisältävät ominaisuuksia ja objektien välisiä suhteita, joita kuva- 
taan attribuuteilla. ODA-standardissa on määritelty attribuutteja riittävän 
moninaisesti. 

Geneeriset säännöt  määrittelevät asiakirjalle yleisen rakenteen (generic 
logical ja generic layout structure). Geneerisillä säännöillä voidaan määrittää 
esim. "standardi" asiakirjoja tai vakiolomakkeita. 

Jokaiseen asiakirjaan liittyy pakollinen asiakirjan yleiskuvaus (document 
profile), joka voi sisaltaa yleistii informaatiota asiakirjasta, esim. otsikon, 
tekijän, abstraktin, avainsanat jne. 

ODA sallii pelkän yleiskuvauksen siirtamisen ilman varsinaista asiakirjaa. 
Näin mahdollinen vastaanottaja voi selata dokumenttikirjastoa ja valita 
sieltä haluamansa asiakirjan. Document profile sisaltaa myös tiedon siita, 



sisaltaakö asiakirja geneerisia 1oogisiaAayout -rakenteita jaltai itse maaritel- 
tyja 1oogisiaAayout -rakenteita. 

Asiakirja muovautuu lopulliseen muotoonsa kolmen käsittelyprosessin 
kautta: 

1) editointiprosessin 
2) layout-prosessin ja 
3) image generation prosessin kautta. 

Editointiprosessi käsittää sisällön ja loogisen rakenteen muokkaamista. 
Layout-prosessissa luodaan layout-rakenne seka jaetaan dokumentin sisalib 
lohkoihin. Image generation-prosessissa luodaan dokumentin lopullinen 
kuva ts. asiaki rjaan tulee (mahdollisesti) mukaan esim. ki jasintyypit, 
yrityksen logo joka sivun ylareunaan, sivunumerotjne. 

5.3.ODA:n käyttö terveydenhuollossa 

Suomessa ei ole vielä kokeiltu ODA-standardin kaytiba terveydenhuollon 
tiedonsiirrossa. Suurimpana syynä on ollut ohjelmistojen puuttuminen. 
Ohjelmistoja alkaa vähitellen syntyä, esimerkiksi Carnegie Mellonin yliopis- 
tossa on suunniteltu ODA Tool Kit, jonka lopullisen version pitäisi ilmestyä 
lokakuussa 1989, VTI':n Sairaalatekniikan laboratorioon on saatu ODA Tool 
Kit:n esijulkistus. Myös kaupallisia ODA-ohjelmistoja on tulossa. 

Kansainvälisesti ODA on huomattu terveydenhuollon mahdollisuutena. 
IEEE P1157 MEDIX (Medical Data Interchange Standards Committee) 
ehdottaa työpaperissaan multimediaa tukevan 0DA:n ja X.400:n käyttämistä 
perusratkaisuna terveydenhuollon tiedonsiirrossa. Työryhmän mukaan kaik- 
kien lääketieteellisten asiakirjojen tulisi olla yhteensopivia ODIF-standardin 
kanssa. 

ODA-standardin vahvimpia puolia on se, että sillä voidaan kuvata sairaus- 
tai terveyskertomuksesta seka rakenne ettii sisaltb. Attribuuteilla voidaan 
liittää tietoalkioihin erilaisia ominaisuuksia kuten esim. sallittujen arvojen 
luetteloita, raja-arvoja jne. 

Toinen 0DA:n puolesta puhuva seikka on se, etth se tukee multimediaa. Jos  
ollaan suunnittelemassa tiedonsiirtoratkaisuja, jotka ovat kaytbssa myös 
tulevina vuosina, multimedian toteutus on syytä pitää mielessä. 

6. YHTEENVETO 

ED1FACT:lla ja 0DA:lla on molemmilla omat vahvat kayttbalueensa. 
EDIFACT soveltuu hyvin sellaisten tietojen välittämiseen, joiden ja rjestyk- 
sesta ja sisällöstä voidaan tarkasti sopia eri terveydenhuollon yksiköiden kes- 
ken. Laboratoriotietojen valittaminen on hyvä esimerkki siitä, missä 
ED1FACT:ia voidaan mainiosti soveltaa. 

Jos ED1FACT:ia aletaan käyttää terveydenhuollossa koko maan kattavasti, 
Suomeen olisi tarpeen perustaa terveydenhuollon tiedonsiirron yhteistyöelin 
('ITSYE), joka keskitetysti hyväksyisi ja yllapitiiisi tietosisältösuosituksia. 
'ITSYE antaisi myös konsulttiapua ja tarvittaessa ja rjestäisi koulutustoi- 
mintaa. 



ODA-standardin käyttbönotto ei edellytä välttämättä eri lomakkeiden tieto- 
jen järjestyksen ja sisältbjen tarkkaa sopimista. Nykyiset sairauskertomus- 
tai terveyskertomuslomakkeet on mahdollista kuvata ODA-standardilla. 

Valitettaessä ODA-lomaketta tiedon rakenne säilyy eikä itse siirtotapah- 
tuma hävitä yksityiskohtia. Samalla kertaa valitetaan seka lomakkeen 
rakenne että sen sisälto. Siksi vastaanottaja ymmärtää saamaansa lomaketta 
yhtä hyvin kuin paperimuodossa lahetettävaa sairaus- tai teweyskertomus- 
lomaketta. 

Toinen 0DA:n vahva puoli on se, että se tukee monimuotoisen tiedon siirtoa. 
Tulevaisuuden tiedonsiirron tapoja valittaessa asiaa ei kannata ohittaa. 

ED1FACT:n ja 0DA:n periaatteellinen ero on siis se, että ED1FACT:lla 
valitetaan vain "tietovirta", 0DA:lla monimuotoisen asiakirjan rakenne seka 
sisa1tb.- 
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