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Johdanto 

•	 menneisyydessä on oltu mukavuudenhaluisia ja 
jätetty vuosiluvuista "turhat" numerot pois 

•	 vuosituhannen vaihteessa tulee eteen ongelma 
monissa päivämääriä käsittelevissä tilanteissa kun 
tarvitaankin 4-numeroiset päivämäärät 

•	 kaikki nämä tilanteet on
 

paikallistettava
 

analysoitava
 

korjattava tai korjautettava
 

testattava 
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Kuinka paha tilanne on 
käytännössä? LaMa: Corporation 2000 

Energiatoimitukset: 60 % nonnaallstajaksolla 1.-10.1.2000 

Kuljetuspalvelut: 30 pllvU eplsUnnölllsestJ 
(lentokoneet I junat I bussit) 

Terveydenhuolto: 4 vIIkkoa hoidetaan vain hltlltapauksla 

Koulut: 4 vIIkon vllvlstys opetusohjelmassa 

Pörssikauppa: suljettu 8 pllvU 

TeleJllkenne: 60"1. klytettllvyysaste jaksolla 1.-10.1.2000 

PostJn kulku: 10 pllvU eplsllnnölllsestJ 

Pankit: suljettu 8 pllvU 
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Toimittajien valmiudet: 
Gartner Groupin tutkimus 

Uhdfl: Heallh Data Managemenl, tanvnikuu 1998 

oVain 25 % tilauksista toimitetaan 

oVain 3 % tilauksista toimitetaan 
oikein ja täydellisinä 
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Rx2000 Solutions Institute 
Focus Group - tutkimus 

""osfiuh-nnen vallllNn tI,.htumat auttavat 
hetllentU tM'Ve'jdenhuollon laatua 
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Rx2000 Solutions Institute 
Focus Group - tutkimus 

VUOliluhannen vaihtlHtn v.,....lInt.1:st.I 
..... alteutu. tumia 

kuo"mantlpluklil 
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Sulautetut järjestelmät 

o	 • 0fIce &'ruma ancI mol:lh ~prMri o C....rNcaI & .....'-d alOf'19t mdllln 
o AlAomIIledr.ctorino T~&y ........
 

o FauI	 o RoIld& 
o CAD&y1l1ftl1 

o """""	 o • TrvJI90ffo TImII nQOf~ tyMtmI 
o Odldop~. o B_ 
o 1II~ and no6eboob o AWlmotli'eI 
o 00..	 o S~SyalMn. 

o	 MGbI6eTe6ephotlII. 
o StlllandWMoOllMl"A ~ ~=tr:a«nl 

o Tlct"lngl'f&liltnlJ~ 
~ .:~.;;:.., ~'IM o e., ~11dtlg and othef IMC~ 

o BIdcup IIgttIng Ind Qmlnlgq o Tf1Irwpotl~InfOl1Ntkln aylhma 
o BUking rNn6QetNt'lC ~ o ChKk In 
o FIn Control ayattma o 811~ and NiC4Ned goocb Mnding 
o H••liflCl1rw:l ...."...tlng.yll."" o • Emervener equfpMnc 
o U1\I.......ttlra, ncalelcn o • COfM'IIncI and comol t)'llIema
 
o Seady~_ o • Conwnu*8Ik)ne 
o Sec:urltyCIIIMflla o T"phoM IXa.ron 
o Safnand"'l* o Cab'e Iyslema 
o OOOlIockl o retephoNaw*cI'In 
o l'IIÅCt\J"Ing 11'1:1 Procua Cortrot [] ~I p~ SyRam (GPS) deva. 
o l'IIJfact\IIngpla.. a • BIMngi Md l'na~ 

o 1If.rod-aoeS)'lt.m. o AWlmII!edI""..,...ma 
o Powrtwtaclltln o Crdc.wdaVCI"" 

II	 • Domntic~,. 
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o c.nnI HeMNlQ corI'rol 

V2000 terveydenhuollossa 
toimialan erityispiirteitä 

o Terveydenhuolto on suurimpia yksittäisiä toimialoja 

o	 ToimintayksikOt hyvin erikokoisia - toimintatavat ja 
standardit erilaisia 

o Toiminnan muutos nopeaa 

o Toiminta perustuu suurelta osin päivämMriin ja 
aikajaksoihin. Hoitosuunnitelmal, annostukset, 
laboratoriotuloksel, aikakriitliset hoitotapahtumal, 
vanhenemisajat, jne. ovat kaikki riippuvaisia 
aikalaskennasta 
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Terveydenhuollon tavaran- ja palvelujen 
toimittajia 
o Tietotekniikka (HW/SW) o Sopimuspalvelut 

T8fVeydenhuo~opalveluto Lääkkeet ja 
Ruokahuoltolääkinlätekniikka 
Veripalvelut 

o Peruspalvelut: Sairaankuljeluspelvelut 
smo Pesulapalvelut 
Vesi Siivouspalvelut 
Kaasu Turvapalvelut 

Puhelin Laboratoriopalvelut 
Henkilöstöpalvelulo Julkiset palvelut 
Pankkipalvelut

Poliisi 
nlitoimislopalvelut

Palokunta
 

Pelastuspalvelut
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Potentiaalisia virhetilanteita: 

o	 Potilaan tiedot eivät ole kaytettavissä tai ovat 
virheellisiä 

o Hoitolaitteiden toimimattomuus I virheellinen toiminta 

o Virheellinen diagnosointi 

o Seuranta- ja havaintovirheet 

o Lääkkeiden saanti- ja annostusongelmat 

o Nukutuslaltteistojen toiminta 

o jne. 
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Kohteiden luokittelu 
o Laitteistot 

u Käyttöjärjestelmät ja komentojonot 

o Sovellukset ja lielokannat 

o Kääntäjäl 

o Tapahtumankäsittelyohjelmistot 

o Tietoaineistot 

o Ulkoiset liittymät 

o PC:t 

1.6.19'91 T,rvrydenhuoIlOllXXIVatk·pliYiI 

Työn vaiheistus 

o Ongelman tiedostaminen 
o Inventoinnin suunnittelu ja resurssointi 

o Inventointi 

o Korjausten suunnittelu ja resurssointi 

o Korjaukset 

o Testaus 
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Vaikutusten arviointi 

o Vikatyypit 
jä~estelmä kaatuu 

saadaan virheellisiä tuloksia 

aiheutuu lisätyötä, esim. manuaalisia korjauksia 

ei aiheuta haittaa 

o Ajoitus 
• milloin oltava ko~attuna ? 
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Korjaustapoja 
Sovelluksen muuttaminen käyttämään 4
numeroista vuotta kaikissa tilanteissa 
(tietokannat?) 

Sovelluksen muuttaminen käyttämään 4
numeroista vuotta vain ennen vertailu- tms. 
operaatioita 

Siirtyminen uudempaan versioon 

Toimittajalta saadun korjauspaketin käyttöönotto 

Järjestelmäympäristön vaihto 

Ei korjata - hoidetaan esim. manuaalisesti 
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Riskit 
Resurssien puute 

Suuret korjauskustannukset 

Tiukat tavoiteajat 

Erimielisyydet sopimuksissa 

Erimielisyydet Iisensseissä 

Suorituskyvyn lasku 

1.6.19911 



Kuka vastaa? 

Ongelma ei ole ainoastaan tietotekniikan 
keskuksen hoidettavissa. 

Koko sairaalan toiminnan sujuvuuden kannalta 
on huolehdittava tietotekniikkaa sisältävien 
laitteiden toiminnasta kuten: tlJtklmus- Ja 
hoitolaitteet, kulunvalvonta, puhelinvaihde, 
hissit, IlImmltys, ilmastointi jne. 

Yksiköissä on paljon itse hankittuja tai itse 
valmistettuja ns. osastojärjestelmiä, joiden 
toimivuudesta on huolehdittava 
jä~estelmätoimittajien kanssa. 
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Tietotekniikan keskus huolehtii 

Hyks-tason tletoj.llrjestelmllt 
polilasja~eslelmat, talous- ja materiaalihallinnon ja~estelmat, 

raportoinlija~estelmät, toimislojä~estelmät jne. 

Ttk:n rekisterissä olevat atk~altteet 

o mikrol, ki~oittimel, keskuskoneet, verkkolaitteet, 
o niiden kay1töja~estelmat seka varus- ja apuohjelmistot 

Veri<ot ja tietoliikenne 

Ohjelstus - nelNonte - konsultointi 
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HYKS:n tietotekniikan keskuksen 
v2000-projekti 

Alustava projektisuunnitelma kevät 1997 

Projektiryhmä perustettu 9/1997 

Tuoteluettelot ja vastuuhenkIlöt valmiina 11/1997 

Toimenpidesuunnitelmat valmiina 2/1998 

Järjestelmämuutokset tehty 12/1998 

Kokonaistestaus alkaa 9/1998 

Kokonaistestaus tehty 6/1999 

Tu"'~ydt'l\hl,lollon ~XIV .1k.pllv'l 



Vuosituhannen vaihteen tapahtumat
 
on nähtävä toiminnallisena
 

eikä tietoteknisenä ongelmana!
 

Hyks-tason projekti 

· käynnistyy keväällä -98 

· yksiköiden vastuut selviksi 

· ei pelkkä tietotekniikkaprojekti: 
suunniteltava, miten turvataan sairaalan 
toiminnot oman tai ulkopuolisen 
tietotekniikan häiriötilanteissa 
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