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1. TAUSTA 

Kymenlaakson sairaanhoitopiiri perustettiin 1.1.1989 ja sii- 
hen kuuluu ta118 hetkella n e l j 8  eri toimialuetta. Ne ovat: 

- Kymenlaakson keskussairaala (Kotka), 395 ss - Kuusankosken alueeairaala (Kuusankoski), 223 SS - Etela-Kymen mielenterveyskeskus (Kotka), 136 SS ja - Pohjois-Kymen mielenterveyskeskus (Valkeala), 158 SS 

Sairaanhoitopiiri118 on kbytUss6€in seuraavat p~dsovellukset: 

- henkilbst6hallinto VTKK/HETI,TYKO,SAPLA - talous- ja materiaalihallinta TIETOCAVO/SAMPO - potilaahallinto VTKK-OYKS/SAVA,POTI - itse tehdyt POWERHOUSE 
potilashallinnossa ollaan parhaillaan siirtymdssa MUSTI-jar- 
jeatelmien kByttbbn, aiten etta enaimmSiset kayttddnotot ovat 
ayksylla - 9 2 .  Samoin ~airaanhoitopiirin organisaatiossa ta- 
pahtuu muutoksia siten, etta nykyisesttl neljësta siirrytëan 
kahteen toimialueeseen. 

Koko sairaanhoitopiirin atk on ollut piirin perustamisesta 
lahtien sairaanhoitopiirinjohtajan alainen toimisto, joka on 
mahdollistanut uusien jbrjestelmien kayttdbnoton yhtenaisena 
koko piirin alueelle. Piirin eri laitosten atk-verkot on yh- 
distetty toisiinsa reitittimill8, ja ne muodotavat yhteisen 
DECNET-verkon, jolloin kaikki verkon palvelut ovat kaikkien 
ulottuvilla. Laitteistot sijaitsevat p&&sUnt&iseeti Kotkas- 
sa, ja ne ovat kaikki VAX/VMS-laitteita. 

2. TELEMAATTISET PALVELUT 

SairaanhoitopiirillA on kaytdssbtin Scandinavian Softline 
Technology Oy:n telematiikkaohjelmistot, joilla on mahdollis- 
ta kayttHi4 suoraan ohjelmista/sovellukeista seuraavia palve- 
luja: 

- telex - teletex - telefax 
- EPL (elektroninen postiliikenne) - ELISA - TELEGAMPO 



vastaavasti ohjelmisto toimii telex,teletex,ELISA ja TELESAYI- 
PO viestien vasteanottajana ja reitittaki ne kunkin kbytt8j8n 
omaan MAIL/SAKU-postiin. Palvelut saadaan kaikille yhdella 
sairaanhoitopiirin verkkoon kytketylla CANONin telefaxilla ja 
yhdelltl teletex (Txl500) liittymall8. Liitten8 on kuva ko. 
ratkaisusta. 

Telemaattisia palveluita on ta118 hetkella mahdollista kbyt- 
taa: 

- SAVA-ajnnvarsueohjelmassa 
- SAMPO-v~raatokirjanpido~sa 
- TEKO-tekstink&aittalyastS ja - PEME-ohjelmistoss8 (Softline) 

Ajanvarausohjelmistoon on toteutettu liittyma, joka mahdol- 
listaa, ettd kbyttajat voivat potilaankuteukirjettë tulos- 
taeasaan rniiaritella haluavatko he kirjeen mukaan ohjeen/oh- 
jeita tai muuta tiedonantoa potilaalle. Ta118 hetkalla ktly- 
t6ssa on kaikkiaan noin 70 sairaala/poliklinikkakohtaista 
liitetta, joita yllapidetaan tietokoneella yhdessti paikaesa, , 
josta ne LBhtevat aina aamanlaisina ja viimeisfmman version 
mukaieena potilaalle. 

Halutessaan kayttajd voi lisaksi rn€itiiritelld, ettë kirjo toi- 
mitetaan 8uoraan Postin EPL-palveluun, josaa se tulostuu pa- 
perille ja eiita edelleen automeattieesti kuoreen ja posti 
kantaa sen perille ilman, etta siihen tarvitaan sairaalassa 
lainkaan manuadlitybvaiheita. Kayttajdn on luonnollisesti 
mahdalliata mddritella onko kirje 1. vai 2. luokan kirje. Pi- 
kakirjetta voidaan mybs kayttBa, jolloin posti takaa kirjeen 
perillemenon pikajakelualueille neljasaa tunniesa. 

Ta118 hetkellë eairaanhoitopiirista lahtee n. 800 - 1000 kir- 
fett& kuukauiittain. Ohjelmiston kayttbbnotan tuomina hydtyi -  
nll mainittakoon mm. ajanvarauksen ruuhkat ja ylitybt ovat 
poistuneet ja mitdan erillisiti vaiheita ei tarvita vaan aja- 
nantamieen yhteydessa potilaalle lahtee ilmoitus oikeilla 
liitteilld varustettuna. 

- 
Sairaanhoitopiirin siirtyessa MuSTI-jdrjestelmaan samat omi- 
naimuudet tullaan toteuttamaan siihenkin ympbristodn. 

4 ,  SAMPO-VARASTOKIRJANPITO 

Ennen SAMPO-k8yttbbnottoa aluesairaalan varastossa khytettiin 
Softlinen PEME-ohjelmistoa, jolla varastonhoitaja suoritti 
tilaukset telefaxin kautta. Siirfyttaees8 SAMPOon on siihen 
toteutettu mybs mahdollisuus l8hettUU toimittajalle tilaus 
suoraan telexin€i,tslefaxina tai EPL:n kautta. 

Ideana on se, etta SAMPOn tuottama tilauseuoaitus/til8~8 voi- 
daan paperille tulostaminen lisaksi lëhetttla suoraan tolmit- 
tajalle toimittajan perustiedoista saatuun telex tai telefax- 
numeroon tai vaihtoehtoisesti myöekin postitae perinteisena 
kirjeen&, Ta11a hetkella oainai~uutta ktiyttati aluesairaala, 



josta lahtee paivittkiin tilaukset pëasaantdisesti telefaxin 
kautta. 

Sairaanhoitopiiri kayttëë gak482ii!htöi9esti VTKK:n TEKO-ohjel- 
maa tekstink8sittelyssM~n. TEKOon on toteuttu liittyma, jolla 
on mahdollista tulostaa tehty teksti/aaiakirja sellaiseen 
muotoon, jolla se voidaan lahetta8 eteenpdin telefaxina tai 
EPL-kirjeena. 

Ominaisuutta ei vie18 laajasti hyddynneta, mutta koemielessa 
on esim, liittohallituksen kokouskuteut toimitettu suoraan 
TEKOsta. ~kihetyatutiinit ja osoiteluetteloiden yll8pito on 
toteutettu PEME-ohjelmiston riisutulla/k~ytt~j~yst~vallisem- 
malla versiolla, Ohjelmisto on toteutettu seka mikro- etta 
VAX-TEKOm. 

6. PEME-OHJELMISTO 

Ohjelmisto on Softlinen tekem8, joka on tarkoitettu organi- 
saation ulkopuoleiseen viestint88n. Se mahdollistaa X.400,  
PSI$MAIL,VAXMAIL,TELEX,TELETEX,TELEFAX,ELISA,TELESAMPO,EPL- 
sanoman lahetykset vaikka samalla kertaa. 

Ohjelmiston idea on samankaltainen MAIL/SAKU-ohjelmistojen 
kanssa, riinM voidaan këeitellA kansioita,siirrell& viesteja 
kanaioata toieeen,l~hett8& niitti , tehda jakelulistoja jne. .. 
Lie&iksi teksti voidaan tuottaa erilaisilla tavoilla VMS-edi- 
toreilla,TEKO,WP, ... 

7 .  SUMMA SUMMARUM 

Yhteenvetona voisi pelkist88, etta telemaattisisten palve- 
luiden kaytbssbt on kyee erakinlaisests etatuloatuksesta, anne- 
taan sanoman kulkea sinne minne se on tarkoitettu ja jkitetban 
se tulostaminen ja kirjeiden kuorittaminen/telefaxien lahet- 
taminen koneiden tehtdviksi. 

Mitaan tarkkoja tutkimustuloksia ei ole, mutta kkiyttajien 
runsaan poeitiivisen palautteen pohjalta olen vakuuttunut et- 
t B  telemaattisten palveluiden hyvtiksik8yttd vapauttaa sairaa- 
lan hankildkunnan aikaa ik2tvistd rutiinitöist8 kkiytetttivaksi 
tarkoitukeenmukaisempiin t&ihin. 

tis8tietoja asioista ovat lupautuneet antamaan: 

SAVA , keskussairaala ajanvaraus, p ,  952-205111 
SAMPO, alueeairaala varastonhoitaja Lasse Aijb, p. 951-4081 

atk-iuunnittelija Tapio HArma, p. 952-205911 
TEKO, atk-suunnittelija Tuula Arminen, p. 952-205916 
Kaikki, atk-paallikkd Timo Koivu, g. 952-205910 

Liitteet EPL-p4hkin8nkuoressa 
SOFTLINE telematics 





ELEKTRONINEN KIRJE PAHKINANKUORESSA 

Yleinen puhelinverkko 
Yleinan datcmrkko 
Palveluvmrkot 

6 Levyke 
Magneettinau ha 

6 yrityksen omat ohjelmat 
6 ~e lpo t  Ictiyttäjdahjelmat 

yleinen sanornanv~9lityspalvelu 
Tisd~nsiirto~rotokollat: 

- BSC 2780/3780 
SNA 
TCP/IP 

- teletex/telex 
- X. 400 
- PSI/MAIL 

Kirjetiedot 
Omiktiadot 
Konekieliset ohieet 

4 valinnaisessa muodossa: 
- yksiosaitekirjnt 
- monioroitekirieet 
- OVT-larkut 
- tulostucvolmiina 
(lisdbi mahdolliset 
lomaka- ia kwakutsut) 

Kiri& ja laskut 
Kaksipuolinen tulestvs 
Monioroitteistus 
h a n a  kopiona vastcJanottajille 
~ r k i s t o k a ~ ~ a l e  Idhettdjalle 
Vakidomakapohiot ia -kuvat 
Asiakkaan omat lomake- 
pdhjat ia kuvat 
Viivakoodit 
Konrlomakkt 
~eldWlbidyt palvelut 
Asiakkaan omat materiaalit 
Vain tulostus ja kuoritus 
Liitteet 

* Suunnittelupa Lelut 

* 
POSTI 

Yci~soa~vr~ut Jari Viitanen 

1 .  luokan kirjeen6 
2. luokan kirieend 
Pika kirieenti 
Kirjattuna kirimd r 

00231 ' HELSINKI 
Puhelin (90) 153 7994 
Telefox 90 153 7706 
Talrimx b) TIB606 

Lisätietoja elektronisesta kiriees- 
w antavat Postin Elektroniset kir- 
jokeskukset ia Postin Yrityspalvo- 

lujan myyntikonttorit. 



Softline 

--T: 

Softline Telematics 

SANOMANVALITYS JAR JESTELMA 
Telefax-, Teletex- ja Telex-viestit seka 

EPL-kirjeet suoraan tietojarjestelmasta 



Telemaattinen viestintä tehostaa toimistotyöta - 

Liiketoiminnan rytmion kiihtynyt niin,että usein vies- 
tit Iahetetäan vastaanottajalle sähköisessä muodossa: 
Telefaxina, teletexina, telexinä, E-kirjeena ta i  suoraan 
vastaanottajan sihköpostiin. SOFTLINE TELE- 
MATICS ohjelmistolla käyttäjasäästaaaikaansa ulkois- 
essa viestinnassäan:viestit ja dokumentit voi Iahettäa 
suoraan omasta työasemasta. Viestiä ei tarvitse tu- 
lostaa paperille mikä eteenkin telefaxia käytettäessä 
säästää aikaa. TELEMATICS hoitaa myös jonot- 
tamisen ja odottaa vastaanottajan laitteen vapautu- 
mista. Telemaattinen viestintä parantaa saavutet- 
tavuutta Softlinen omien ja asiakkaiden kokemusten 
mukaan telemaattisin keinoin liiketuttavien tavoitet- 
tavuus paranee ja viestinnän kustannukset pienenevät 
ja viestintä on tehokkaampaa. 

Vastaavat säästöt saadaan myös telexin osalta ja 
siirtzirnälli ainakin osa kirjeenvaihdosta postin E- 
kirjepalvelun hoidettavaksi. 

~ele.tex ja telefax 

Suomen telemaattisten liittymien kasvu näyttääsamaa 
suuntaa kuin useissa Euroopan maissa: telefax- liitty- 
mien määrä kasvaa nopeimmin. 

Telefaxon jonoussut merkittavaksi Business-viestinnän 
mediaksi. Liittämällä TELEFAX tietokoneeseen 
saadaan rationointihyötyjä, vastaanottaja saa parem- 
pilaatuisia faxeja ja ennen kaikkea saavutettavuus 
paranee. 
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TELEMATIC EMU pienentia kustannuksia 

Telemaattisten viestien lähettäminen suoraan tie- - 
tojarjestelmastä vähentää tarvittavan toimistotyön 
määrää. Teknisen korkeakoulunToimistoautomaatio- 
kurssi on useana vuotena tehnyt haastattelututkimuksia 
yrityksissä. Ulkoisen viestinnän kustannuksetovatolleet 
y htena painopistealueena. 
Tutkimuksen mukaan on toimistotyön osuus esim- 
erkiksi telefaxin Iahettämisessä merkittävä. Usein Iahe- 
tettava aineisto tehdään tietokoneen avulla, tekstinkäsit- 
telyjarjestelmalla tai muulla sovelluksella, tulostetaan 
paperille ja  Iahetetäan. 

Mikäli käyttäjä osoitteistaa lähetyksen ja lähettää sen 
suoraan tietojärjestelmästä säästyy kustannuksia 
12 mk lähetettyä telefaxia kohti. Mikäli tvö~aivan ai- .. .. .. on kustannu- 
uiamkb& 

Teletex- palvelun kayttäminenon edullisuudellaan yli- 
voimainen verrattuna muihin tiedonsiirtotapoihin. Tel- 
etex -viestit voidaan tietokonejärjestelmissä reitittäa 
suoraan käyttäjän elekboniseen postiin.Teletexviestiä 
voi käyttäa vastauksen pohjana tai viesti voidaan rei- 
tittäa suoraan sovellukseen, joskin sovellusten valis- 
essä liikenteessä on luontevampaa käyttäa OVTIEDI- 
liikennetiä. 

Teletex on moni palveluverkko 

Teletexon ISOIOSI -mallin mukainen siirtotie, joka on 
kansainvälisestikin hajassa käytössä. Teletexon myös 
telex. Yhdyskaytävän avulla teletex -kayttäjalla on 
kaikki telex- numerotkäytettävissaan ja telex- käyttäjä 
taasen voi Iahettäa viestinsä teletex- numeroon. Tele- 
tex-liittymä on nopea. Se vastaa noin 40-50 tavallisen 
telexin tehoa. Teletex on OVT-suosituksen mukainen 
siirtotie. 

Teletex on myös avoin. Teletex-käyttäjä voi Iahettäa 
viestejä winpiin yleisuiipostilaatikkopalveluihin kuten 



Elisa, Smail, Funet, Memo jne. Vastaukset tulevat Telematic EMU, sanomanvälitysjärjestelmä 
suoraan káyttajän omaan elektroniseen , postila- - 
atikkoon. 
Teletexilla voi lähettää vicsiin rnvös leksiihakulairiceseen 
mihin tahansa Suorness. 

Telematiikan tehokkuuden perusta on kayttö- 
liittymä 

Hyvä käyttöliittymä tekee telemaattisista palveluista 
yhtä luontevan ja itsestái.inselvan kuin puhelimen 
käytiäminen. Kayttöliittyrna valitaan yleensä kayttajän 
yleisimmin kayttiimaan ympäristöön: toimistoauto- 
maatiotai tekstinkasittelyjarjestelma. Käyttöliittyman 
avulla käyttäjä osoitteistaa viestin ja Iahettaa sen. 
Osoitteiden ja numeroiden hallinta tekee kayttöliitty- 
mästä todellisen työkalun. Osoitteiden hallinnan avulla 
voi helposti ylläpitää yksittaiset sähköiset- ja postio- 
soitteet seká muodostaa naista jakelulistoja. Usein 

Telematiikan server-ohjelmistot asennetaan verkossa 
yhteen koneeseen. Käyttöliittymä (Clienl) Iahettaa 
viestit server- ohjelmistolle, joka hoitaa Iahettamisen 
sekä mahdollisen tietoliikennepalvelun jonottamken 
ja uudelleen lähettiimisen. 
Comsoft EMU on telematiikka serverin hallintaohjel- 
misto, johon varsinaiset tietoliikenneohjelrnistot (tele- 
tex, telefax, telex) liitetään. Comsoft huolehtii viestien 
retittämisestä oikeaan palveluun ja hoitaa jonotuksen 
ja uudelleen lähettämisen. Comsoftissaon viestintavas- 
tuullisen tarvitsemat työkalut. 

Comsoft kuittaa lähetyksen onnistumisen Iahettajan 
elektroniseen postiin. Kuittauksen liitteenä on aina 
alkuperäinen viesti. Comsoft tarjoaa myös mahdolli- 
suuden lähtevän jasaapuvan liikenteenautomaattiseen 
tulostamiseen arkistointia varten. 

I I 1 I 

1 1 TELEFAX EMU 
TELETEX EMU 
COMSOR 

Canon I IinLi 

voidaan telemaattisten moitteiden käyttää Saapuvat teletex~anomat C0m~0ft reititiää vaStaanOt- 
toimistojärjestelmän osoitteidenhallintaa. Mikäli tele- b j an  elektroniseen postilaatikkoon -jen. 
matiikkaon kytketty elektroniseen postiin, voivat myös 
Mailin osoitteet olla káyttöliittyman hallinnassa. Telemaattiset palvelut sovelluksille 

Telematic EMU tuoteperheeseen kuuluvat kayttö- Telematic EMU tarjoaa telemaattiset palvelut myös 
liittymat mm seuraaviin tekstinkäsittely- ja toimisto- sovelluksille. Sovellusten tulostukset voidaan Iahetba 
järjestelmiin: All-in-1, Wordperfect Ofiice, CEO, suoraan sovelluksesta telefaxina, teletexina, telexina 
Wordperfect,Uniplex,LEX,TEKO, WPS+,Wordmark, tai E-kirjeena.Sovelluksetvoisivat lähettäaesimerkiksi 
WINDOWS3 sekä muut PC-työasemat. tilaukset telefaxina tai teletexina ja E-kirjeena ellei 

sähköistä osoitetta löydy. 



Scandinavian Softline Technology Oy 

Scandinavian Softline Technology Oy:n putuotteita ovat ISO/OSI 
standardin mukaiset telemaattisia palveluja rajaavat ohjelmistot, OVT/ 
ED1 jarjestelma organisasioiden vaiseen tietoliikenteeseen tietoliiken- 
nekonsultointi ja rUtalöinti, tekdykonsultointi ja kehitysymp&istöjen 
maahantuonti seka asiakkaan toimeksiantojen mukaisten sovellusten 
toteuuaminen. 

OVTEDI -0hjelmistomme0VT-RUNKO(EDIC0M) on tuotantokäytössä 
luotettavaksi todettu. Se on otettu käyttöön useassa kymmened installaa 
tiossa. Siirtotienaon Uytetty suosituksen mukaisesti sekä Softiinen Teletexiä 
etta laitevalmistajan XAOO-tuotetia sekä muita laitevaimiitajan tuotteita. 
OVT- RUNKO on siirretty jo mm seuraaviin laiteym@töihin: V W  
VMS, DGIAOS, AS400 ja AViiON-, ULTRIX-, NCR-. UNISYS-, 
MIPS-. SGI. HP/vx-, TANDEM- UNIX, koneet seka 0S12 ja Msdos. 
Sonineon luotenava ja osaava teknologiayhteistyökummpka Uynnistaa 
kokonaisvastuullisesti OVTIEDI -ii&enteen. 

EERO NEVALAINEN 
Johtaja 

Softline 

Scandinavian SOFTUNE TECHNOLOGY 

Tekn~ikantie I 2 (lnnopolil 

02 150 ESPOO 

(90) 43542877, vaihde (90) 43542090 

Teletexfteiex 100 1 632 

Telefax 1901 4554629 

S C A N D I N A V I A N  S O F T L I N E  T E C H N O L O G Y  

Tekniikantie 12 puh 90 4354 2090 

02150 ESPOO 
fax 90 455 4629 
Diana 9 102 0 455 4629 




