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Tiivistelma. Sosiaali- ja terveydenhuollon alalla on pyrkimys asiakaslfitöisiin palvelukokonaisuuksiin. T&nä 
edellyttiia, että palveluketjuun liittyvien organisaatioiden tietojarjestelmat voisivat saumattomasti valittaa 
toisilleen tietoa palvelun kohteesta ja käyttM jajestelmien tarjoamia palveluja yli organisaatiorajojen. 
Saumaton palveluketju -ajattelu vaatii jarjestelmiin tehtäviä toimenpiteitä yhteistoiminnallisuuden 
mahdollistamiseksi. Tasa tutkimuksessa keski- Kemel-FixIT -pohjaisiin pemsjajestelmiin ja tavoitteena 
on tuottaa selvitys siitä, miten ko. jarjestelmat sopeutetaan Satakunnan Makropilottihankkeessa mZiriteltyyn 
aluearkkitehtuuriin. 

1. Tutkimuksen tausta 

Varsinkin sosiaali- ja terveydenhuollon alalla on pyrkimys asiakaslähtöiseen palveluun. 
Tavoitteena on saada tieto "juoksemaan" sen sijaan, että asiakas joutuu toimittamaan 
tietojaan eri tahoille. 

Palvelukokonaisuudet koostuvat yleensä useista eri organisaatioiden järjestelmistä 
toimitettavista palveluista. Tällaista eri järjestelmien palveluista muodostuvaa kokonaisuutta 
kutsutaan palveluketjuksi. Tallöin samaan asiakasta koskevaan palveluketjuun liittyviä 
asiakastietoja voi olla useissa eri järjestelmissä. Tarkoituksena on päästä ns. saumattomiin 
palveluketjuihin, jolloin eri järjestelmät välittäisivät palveluun liittyvää tietoa automaattisesti 
järjestelmien välillä. Tällöin asiakkaan saama palvelu tehostuisi ja tiedon välittäminen 
eteenpäin nopeutuisi. 

Tällä hetkellä ongelman muodostavat organisaatioiden erilliset pemjärjestelmat, joiden 
sisältämien tietojen hyödyntäminen yli organisaatiorajojen ei ole mahdollista. Jotta 
saumattomuus toteutuisi, näiden järjestelmien täytyisi pystyä vastaamaan muista 
järjestelmistä tuleviin pyyntöihin ja hakemaan tarvitsemaansa tietoa muista järjestelmistä 
sekä kayttamään niiden tarjoamia komponentoituja palveluja. Fyysinen välimatka ei rajaa 
järjestelmien välistä yhteistoiminnallisuuden mahdollisuutta. 

Satakunnan Makropilotti on laaja sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishanke, jossa 
pyritään nimenomaan saumattomaan ja tehokkaaseen palvelujärjestelmään. Makropilotissa 
on kartoitettu tietoteknisiä vaatimuksia alueellisen tietojärjestelmän toteuttamiseksi. 

2. Tutkimuksen tavoitteet 

Saumaton palveluketju -ajattelu vaatii muutosta perinteisiin monoliittisiin järjestelmiin. 
Tutkimuksen lähtökohtana ovat Kernel-FixIT-pohjaiset perusjärjestelmät. Tavoitteena on 
tuottaa selvitys siitä, mitä näille järjestelmille tulee tehdä, jotta ne sopeutuisivat 
Makropilottihankkeessa määriteltyyn aluearkkitehtuuriin. 



Tutkimuksessa on tarkoitus perehtyä laajemmin Makropilottihankkeen aluearkkitehtuuriin 
ja sen mukanaan tuomiin määrityksiin ja vaatimuksiin. Olennaisena osana Makropilotin 
aluearkkitehtuurin mukaista aluejärjestelmää on ns. viitetietojärjestelmä, jonka avulla eri 
järjestelmat voivat löytää tietoa muista järjestelmistä. Tutkimuksen tavoitteena on peilata 
näitä aluearkkitehtuurimäätityksiä olemassa oleviin Kemel-FixIT -pohjaisiin järjestelmiin ja 
tuottaa toimintamalleja järjestelmien sopeuttamiseksi uuteen aluearkkitehtuuriin ja 
sovellusintegraatioon. 

Tutkimuksessa analysoidaan myös järjestelmien sopeuttamisesta koituvia hyötyjä ja 
haittoja sekä sopeuttamisen tasoa. Menettelyn kompleksisuus vaikuttaa siihen, mitkä 
järjestelmat kannattaa sopeuttaa ja mihin asti se on järkevä toteuttaa. Eli järjestelmän rooli 
vaikuttaa sopeuttamisen tasoon. 

Tutkimuksessa otetaan huomioon myös järjestelmien välinen työpöytäintegraatio. 
Työpöytäintegraatiossa tavoitteena on se, että käyttäjän työpöydällä olevat järjestelmat olisi 
integroitu niin, että vaihdettaessa yhdessä järjestelmässä käsiteltävää kohdetta, kaikki 
muutkin järjestelmat vaihtaisivat samaan kohteeseen. Työpöytäintegraatiossa nojaudutaan 
CCOW (HL7 SIGVI) -standardiin (CCOW=Clinical Context Object Workgroup, SIGVI= 
Special Interest Group on Visual Integration). Esille nousevat myös kysymykset henkilön 
sähköisestä tunnistamisesta ja oikeuksien jakamisesta. 

3. Tutkimuksen merkitys 

Tutkimuksessa tuotetaan selvitys, miten Kemel-FixIT -pohjaiset järjestelmat voidaan 
sopeuttaa Makropilotin määrittelemään aluearkkitehtuuriin. Tämän selvityksen pohjalta 
Kemel-FixIT -pohjaiset perusjärjestelmät voidaan modernisoida alueellisen 
sovellusintegraation edellyttämän aluearkkitehtuurin mukaisiksi. Tällöin järjestelmien 
liittäminen aluearkkitehtuurin mukaiseen aluejärjestelmään olisi mahdollinen ja järjestelmien 
välinen yhteistoiminnallisuus parantuisi, mikä lisäisi tehokkuutta ja nopeuttaisi 
palveluprosessia. Tutkimustulosten valossa on mahdollista analysoida alueellisten 
järjestelmien vaikutusta muihinkin perusjärjestelmiin. 

4. Tutkimuksen menetelmistä ja työsuunnitelmasta 

Tutkimus on tarkoitus käynnistää vuoden 2000 alkukesällä ja se jakautuu kolmeen 
päävaiheeseen: kartoitukseen, analysointiin ja toimintamallien luontiin. Kartoitusvaiheessa 
perehdytään ainakin Kemel-FixIT -pohjaisten järjestelmien rakenteeseen, Makropilotin 
aluearkkitehtuurimäätityksiin, HL7 version 3 mukaiseen oliopohjaiseen sanomaväiitykseen 
sekä CCOW-standardiin työpöytäintegraatiossa. 

Järjestelmiä tarkastellaan kolmella tasolla: sovellustasolla, organisaatiotasolla ja 
alueellisella tasolla. Sovellustasolla on kysymys sovelluksen sisäisestä, organisaatiotasolla 
organisaation sisäisestä ja alueellisella tasolla organisaatioiden välisestä tiedon ja palvelujen 
siirrosta. 

Kartoituksen jälkeen analysoidaan tuotettujen selvitysten avulla Kemel-FixIT -pohjaisten 
järjestelmien sopeuttamista määtitellyn aluearkkitehtuurin mukaisiksi, alueellisesti 
yhteiskäytettäviksi järjestelmiksi. Samalla tuotetaan toimintamalleja sopeuttamisen 
toteuttamiseksi. 




