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Projektin tarkoitus 

selvitys terveydenhuollon tietoj&jestelmien 
standardisoinnista ja ehdotus tulevaisuuden 
panostuksesta Suomessa. 
Selvityksessa kartoitetaan nykytila ja laaditaan 
tulevaisuuden visioita ja niiden vaikutuksia 
terveydenhuollon tietojiirjestelmien kilyttajiin 
seka alan yrityksiin. 

Projektin toteutustapa 

Työ on tarkoitus toteuttaa nopealla aikataululla 
yhden ki joittajan projektina, jossa kirjoittaja 
toimii samalla projektipililllikköna. 

Projektipililllikön tukena on suppea 
projektiryhmä ja työtta johtaa johtoryhmä. 

Mielipiteiden selvitys 

Terveydenhuollon tietotekniikkayritysten ja 
tietojiirjestelmien kilyttiljien mielipiteet, jotka 
eivat ole ennakkoon tiedossa pyritailn saamaan 
selville haastatteluilla selvityksen luonnoksen 
pohjalta. 

Haastateltavaksi tulisi 2-3 yritysta ja 2-3 
kilyttäjail. Haastateltavat valitaan edustamaan 
eri kokoisia yrityksiil ja kayttäjat vastaavasti 
eri terveyden-huollon alueilta. 



Projektin tavoitteet 1 /3 

Liiketoiminnallisena tavoitteena on es i t tu  
terveydenhuollon standardoinnin nykytila ja tah2n 
mennessä tuotettujen standardien soveltuvuus ja 
levinneisyys, seka selvittail miten standardointityö 
on tukenut suomalaisia kayttajia ja yrityksia 
heidw nykyisessa toiminnassaan. 

1 Lisaksi selvitetafin yleisten standardien 1 1 kaytettavyys terveydenhuollossa ja 1 
terveydenhuoltoa varten erikseen tarvittavat 
standardit. 

0 - 0  

Projektin tavoitteet 213 

Selvityksessa haetaan Iahivuosien 
standardointitarvetta ja varmistetaan 
jlirjestelmien yhteistoiminnallisuus. 
Selvityksen tulee tuottaa ehdotuksia 
standardisointityön jatkotoimiksi organisoinnin, 
rahoituksen, sisallön ja tiedottamisen osalta. 

Selvitys auttaa osaltaan alan 
ohjelmistoteollisuutta vientituotteiden 
tekemisessa. 
Myös tietojiirjestelmien kayttajat pystyvat 
selvityksen jalkeen paremmin valitsemaan 
ohjelmistoja. 



Tekniset tavoitteet 

Selvitys julkaistaan seka Webissa etta kirjan 

Projektin tulosten maarittely 

Hallinnollisesti projekti onnistuu, mikali 
selvityksen pohjalta terveydenhuollon 
tietoj&jestelmien standardisointityö panostus ja 
organisointi voidaan jarjestilil paremmin 
palvelemaan alan yrityksia ja tietojarjestelrnien 

Projektin tulosten määrittely 

Projekti on onnistunut tehtavbsäh, rnikali 
selvitys saa Suomessa aikaan vilkkaan 
keskustelun seka alan yritysten että 
tietojärjestelmien hankkijoiden 
keskuudessa, ja sen seurauksena strategiat 
ja tuotteet kehittyvat. 



Projektin johtoryhmä 

Hannu HämYCnen STM 
Hami P u u ~ n e n  
Kari Kaartama (varalla Raija Relander) SFS 
Erkki Kolehmainen Tieke 
Pehi Pommelin Laakelaitos 
Niilo Saraoummi 
Kauko Hartikainen Suomen Kuntaliitto 
Tuire Mikola Makropilwtii 

Projektiryhmä 

Pekka Ruotsalainen Stakes 
Harri Puurunen 
Timo Koivu 

Antero Ensio 

noin juhannuksena 
- kommeniteja toivotaan elokuun alkuun 

atk-päivien kysely 
sahköposti: antero.ensio@ensitieto.fi 



2. suuret tietomwtit 
3. kiisttimattlttömyys (oikeusturva) 
4. arkaluonteisuus (tietoturva) 
5. pitka kayttö- ja sgilytysaika 
6. arkistokelpoisuus (pysyv8iss8ilytys) 
7. tiedon omistus (potilas) 

Media tietotyypit (112) 

- puhdas teksti (clear text) 
- tabuloitu teksti (tabular data) 
- kooditettu tieto (coded data) 
- multimedia dokumentti (compound documents) 

- kuva (still image) 

- animaatio (animation) 

biosignaali (biosignals) 

skalaarit (scalars) 
Cen Ewos raportti 



I Tuotepolku I 

1 Suomalaisia atk-järjestelmiii 

kpl CjajestelmiWkonehuone) vaestöpohja 
I vaest6rekisteri Kela smm 1 I 5  2000000 

vakuutusyhtiöt ' EE 
kauppa 

200 000 l 
valtion virastot lwm 

50 000 
20 000 

500 kunnat io 000 

sosiaali- ja terveydenhuolto 5 000 
2000 

Mita standardisoidaan 

I auto 
kamykat 



Pilkkominen 

3. avoimet rajapinnat 

2. uudet ~ i t o i m i n n o t  kuten 5 

5. middleware 
2. hittelylogiikka 6. operatiivinen varastointi 
3. ohjelmointirajapinta 7. tiedonsiirio 
4. tiedon rakenne kbinelyssa 8. arkistovarastointi 



Standardit 

Ohjelmiston komponentit 

Standardointikohteet 1 
avustava nakemys varsinaisesti 

ei standardi standardisoitava 1 

standardisoidaan vattämiltön 
terveydenhuollon y leista ja avointa 

ulkopuolella tiedonsiirtoa varten 



Rutiinikäytön edellytyksiä 

standardit 
riittävän nopea tietoliikenne 
riittävä tallennuskapasiteetti 
riittävä tietoturva 
arkistointi hoidettu 
kilpailevia tuotteita myynnissll 
taloudellisuus kunnossa 

kertomus kuvat 
ei (2-4 v) Dicom 
on ei (2-4 v) 

on ei (1-2 v) 
ei (1-2 v) ei (1-4 v) 

on (COM) ei (3-5 v) 
ei (2-4 v) on 
on ei (2-3 v) 

CEN standardointi - nyt 

terveydenhuollon ulkopuoliset 
0-* 

Cen osallistujat 10.5.1999 
75 henkilöä 

terveydenhuolto 
yliopisto 
konsultit 
viranomaiset 
NHS 
yritykset 
standardointi 
tutkimus 



Standardointi - teollisuus 

teollisuus saa: ideoita, tarpeita ... 
1 T&K projektit (myös EU) 

teollisuus antaa:ideoita, työpanosta ja rahaa 
teollisuus saa: teknisia ratkaisuja 



Asiakas tieto 1 tietämys tieto 

Tavoitteita ? 112 

1 .  sahköisen merkkimuotoisen kertomustiedon 
sailytys ja arkistointi 

2. sahköiset lomakkeet 
3. tiedonsiirto merkkimuotoiset kertomus- 

4. kuvatiedon kaittely 
5. biosignaalien tiedonsiirto ja monitorointi 



Tavoitteita ? 212 

8. kriittiset tiedot 

10. muut tiedonsiirtorajapinnat 

rakennestandardi 
- esimerkiksi FI-HL7 (jatkossa X M L  ?) 
- hallinnollinen päätös 

sahköinen allekirjoitus 
- standardit olemassa MIMEIS 
- hallinnollinen päätös 

2. sähköiset lomakkeet 

rakennestandardi 
- esimerkiksi Fi-HL7 (jatkossa X M L  ?) 
-hallinnollinen päätös 

sahköinen allekirjoitus 
- standardit olemassa MIMEIS 
- hallinnollinen pPtös 
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Mita pitaisi terveydenhuollossa standardisoida ja milla kiirreellisyydella ? Kenen tulisi osallistua ja rahoittaa standardointityo Suomessa ? 

ei lainkaan vuoden 
kuluessa 
2-4 5-10 

17 

osallistua rahoittaa 

terveydenhuolto, yliopistosairaaloiden shp:it 
terveydenhuolto, muut sairaanhoitopiirit 
terveydenhuolto, isot kaupungit (terveyskeskukset) 
terveydenhuolto, muut terveyskeskukset 

tenninologia 
hoitokiiytiinnöt 
tenninologia 

ohjelmistoteollisuus, isot yritykset 
ohjelmistoteollisuus, pk-yritykset koodistot 

nimikkeistöt 
nimikkeistOjen rakenne STM 

Stakes (OSKE) 
Suomen Kuntaliitto kertomuksen rakenne 1 arkkitehtuuri 

sllliköinen sailytys ja arkistointi 
sWöinen lomake/todistus/resepti standardointijarjestöt 

Suomen HL7-yhdistys 
merkkimuotoisten kertomustietojen siirto 
kuvatiedon siirto 
biosignaalien siirto ja monitorointi 

yliopistot ja korkeakoulut 
ammattikorkeakoulut 

iaboratoriolaiteliit&Wit 
valvontalaiteanturiliit~t 
langaton tiedonsiirto 

VTT 
muut tutkimuslaitokset 

kriittiset tiedot 
terveyskortti 
tiettim ystiedot 

muut tahot 

tietoturva 
Paljon kiitoksia ! 




