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Abstrakti. T h a  dokumentti perustuu alustavaan tutkimussuunnitelmaan alkavaa vtiitUskyatyöt8 varten. 
Tutkimuksessa b i te l lUn komponenttiteknologian, hajautettujen komponenttien ja erityisesti korkean tason 
nk. toimialakomponenttien (business components) vaikutuksia terveydenhuoiion tiedonkilsittelysovelluksiin. 
Komponenttipohjainen ajattelutapa muuttaa ohjeimistontuotanto- ja hankintaprosesseja merkittavtisti, ja myös 
terveydenhuoiion sovelluksiin komponenttipohjaisuus tuo uusia nakökantoja. Alan tekniikoiden erittäin nopea 
kehittyminen, Suomen terveydenhuoiion perinnejajesteimat, vaihtoehtoisten ja eri osa-alueita kattavien 
standardien kehittyminen ja uudet vaatimukset mm. saumattomia hoitoketjuja edesauttavien alueellisesti 
integroituvien jajesteimien toteuttamiseksi asettavat suuria haasteita uusiutuvalle ohjeimistotuotantoprosessille 
ja tuotantovalineille. 

1. Tutkimuksen tausta 

Tutkimus liittyy Kuopion yliopiston atk-keskuksen Komponentti-FixIT-projektiin, jonka 
tavoitteena on kehittää terveydenhuollon tietojihjestelmille tavoitearkkitehtuuri ja 
siirtymästrategia vuoteen 2005 asti sekä sitä toteuttava nopea sovelluskehitysteknologia, 
jotka soveltuvat kotimaiselle "Musti-ryppääile" ja kansainväiiselle "VA-ryppäälle", 
perustuvat uudelleenkäytettäviin toimialakomponentteihin ja tukevat oliopohjaista 
sovellusintegraatiota ja aluearkkitehtuuria. 

Muutamien vuosien ajan ohjelmistotuotannossa on vallannut alaa hajautettujen 
komponenttiteknologioiden (mm. CORBA, EJB, DCOM) kayttö ja erityisesti toimiala- 
komponenttien (business components) mahdollisuuksia (1iike)toimintaprosesseihin pohjautu- 
vassa sovelluskehityksessä, sovellusintegraatiossa ja heterogeenisten järjestelmien hyödyntä- 
misessä on painotettu. Suunnittelussa käytetään usein LIML-menetelmiä, joissa järjestelmän 
suunnittelu lähtee liikkeelle toimintaprosessin kuvaamisesta use case-mallinnusta käyttäen. 
Toimintaprosessit ovat kuitenkin osa koko organisaation toimintaa, ja tietojärjestelmä- 
tieteelliset näkökannat (toiminnan kehittämisen vaikutukset järjestelmiin ja niiden vaikutuk- 
set yksilöihin, työryhrniin, organisaatioon ja yhteiskuntaan) pitäisi ottaa entistä paremmin 
huomioon järjestelmien ja komponenttien suunnittelussa. 

Toimialakomponenttien tehokkaan käytön edellytyksenä on yleisten sopimusten ja 
standardien kayttö. On olemassa suuri joukko eri tarkoituksiin kehitettyjä standardeja, joita 
voidaan ajatella käytettäväksi terveydenhuollon toimialakomponenttien toteutuksessa. Toi- 
saaita terveydenhuollon toiminta-alueella on runsaasti vanhoja, joskin yhä monin osin 
käyttökelpoisia perimejärjestelmiä, joiden integrointi uuteen komponenttipohjaiseen 
arkkitehtuuriin on asteittaisen siitymästrategian perusedellytys. Komponenttipohjaiset 
teknologiat mahdollistavat järjestelmien osittaisen ja asteittaisen uusimisen, mutta käytet- 
tävien standardien ja tekniikoiden valinnassa on noudatettava tarvelähtöistä ajattelutapaa. 
Komponenttisuunnittelumenetelmien ja alan valmiiden ja kehittyvien standardien ja 
välineiden soveltaminen perinnejärjestelmien integroinnissa on eräs ongelma-alue 
terveydenhuollon järjestelmien uusimisessa. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota organisaation 
järjestelmäinfiastruktuurin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. 

Ohjelmistotuotannon näkökulmasta toimialakomponentit tarjoavat uusia mahdollisuuksia 
sekä haasteita. Kun sovellusten toteuttamisessa pääpaino siutyy toimintaprosessien 



kehittämiseen ja sovelluksia rakennetaan yhä enemmän uudelleenkäytettävistä komponen- 
teista, tarvitaan myös uudenlaisia suunnittelu- ja toteutusvälineitä. Uusien välineiden on 
tuettava sekä yksittäisten toimialakomponenttien rakentamista valittyja standardeja hyväksi 
käyttäen että toimintaprosesseja tukevien sovellusten kokoamista tehtyjä komponentteja ja 
sovellusaluekohtaisia toimintakehyksiä käyttäen. Yleisten kansainvälisten standardien käyttö 
helpottaa ohjelmistoalan yritysten toiminnan laajenemista, mutta Suomen terveydenhuollon 
erityispiirteet voivat vaikeuttaa ratkaisujen vientikelpoisuutta. 

2. Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksessa tarkastellaan terveydenhuollon tietojärjestelmien erityispiirteitä sekä 
järjestelmille lähitulevaisuudessa asetettavia vaatimuksia sekä arvioidaan komponentti- 
pohjaisten tekniikoiden mahdollisuuksia näiden vaatimusten saavuttamisessa. Tarkasteltavia 
kokonaisuuksia ovat mm. terveydenhuollon organisaatioiden laadullisten tavoitteiden 
saavuttaminen komponenttipohjaisia sovelluksia käyttäen, standardien tehokas ja tarkoituk- 
senmukainen käyttäminen, perinnejärjestelmien asteittaisen siirtymästrategian toteuttaminen. 

Tutkimuksella pyritään selvittämään ja arvioimaan ohjelmistosuunnittelun menetelmia ja 
komponenttipohjaisten arkkitehtuurien käyttöä suomalaisen terveydenhuollon tietotekniikan 
ja standardien kehittämisen näkökulmasta. 

Tutkimusongelman määrittely: Miten komponenttipohjaisia menetelmia ja tekniikoita 
sekä standardeja kayttäen parannetaan terveydenhuollon tietojärjestelmiä ja tuetaan 
kehittyviä ja muuttuvia toimintaprosesseja käyttäjäorganisaation näkökulmasta ja millaisia 
vaatimuksia tämä asettaa järjestelmien rakentamisessa ja suunnittelussa käytettäville 
väiineille ja ohjelmistotuotantoprosessille? 

3. Tutkimuksen menetelmät 

Tutkimus toteutetaan suurelta osin kvalitatiivisena, kirJallisena ja katsaustyyppisenä 
pyrkien käyttämään uusinta saatavilla olevaa tietoa. Tutkimuksessa tehdään läheistä 
yhteistyötä Komponentti-FixIT -projektin osapuolten (terveydenhuollon ohjelmistoyritysten 
sekä sairaaloiden) kanssa, joilta voidaan hankkia myös kvantitatiivista aineistoa varsinkin, jos 
riittävä määrä komponenttitekniikan sovelluksia syntyy tutkimuksen aikana. Komponentti- 
FixIT -projektissa kehitettäviä ja käytettäviä sovelluskehitysvälineistöjä ja standardeja 
käytetään esimerkkeinä havainnollistamaan suunnittelun ja toteutuksen ongelma-aluetta ja 
tehtyjä ratkaisuja, ja välineistön kehittäminen etenee käsi kädessä tutkimustyön etenemisen 
kanssa. 

4. Tutkimustulosten käyttö 

Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää terveydenhuollossa ja tietojärjestelmien sekä 
välineiden suunnittelussa arvioitaessa erilaisten järjestelmien komponenttipohjaisen toteut- 
tamisen mahdollisuuksia ja riskejä. Terveydenhuollon hallinnossa tutkielmaa voidaan käyttää 
suunniteltaessa esim. alueellisesti laajoja tietojärjestelmäkokonaisuuksia sekä potilas- ym. 
tietojen välittämistä Internetin kautta. Tietojärjestelmäsuunnittelussa tutkielmaa voidaan 
kayttää tuomaan esiin terveydenhuollon järjestelmille ja komponenteille asetettavia 
vaatimuksia sekä mallina siirryttäessä perinnejärjestelmistä kohti komponenttipohjaisia 
sovelluksia. 



5. Liitynnat muuhun tutkimukseen 

Tutkimus liittyy edeila kuvatulla tavalla Kuopion yliopiston Komponentti-FixIT- 
projektiin. Tutkimusalue sisäitää piirteitä sekä tietojärjesteimätieteestä että ohjelmisto- 
tekniikasta (oliomenetelmat, hajautetut komponenttiarkkitehtuurit, mm. Kuopion yliopiston 
tietojenkäsittelytieteen ja sovelletun matematiikan laitoksella tehtävä oliomenetelmätutkimus, 
etenkin suunnittelumenetelmäanalyysi ja käyttötapaussuunnittelu). Tutkimus liittyy kiinteästi 
sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien tutkimukseen ja koulutukseen (Kuopiossa 
mm. CHIRDEK-organisaation kautta). 




