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PlugIT-projekti 
www.uku.fi/atkk/plugit

• Osapuolet: Kolme Kuopion yliopiston tutkimusryhmää, yksi Pohjois-
Savon ammattikorkeakoulun ryhmä, 11 yritystä, kuusi 
sairaanhoitopiiriä, kaksi kuntaa/kuntayhtymää

• Kesto: Alkoi 1.10.2001, jatkorahoitus 1.5.2002-31.8.2004

• Rahoitus: Tekesiltä yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa, osapuolilta 
yhteensä noin 0,3 miljoonaa euroa

• Työntekijöitä: Kokopäiväisesti 12-14 tutkijaa/suunnittelijaa, osa-
aikaisesti 4 ohjaajaa ja opiskelijoita, yht. yli 20 henkeä

• Tuotokset:

- Heti hyödynnettävää: Avoimia liittymämäärityksiä

- Kestävää: Ohjelmistotuotannon menetelmiä ja välineitä

- Pitkäjänteistä tutkimusta, (sosiaali- ja) terveydenhuollon 
ohjelmistotuotantoa palveleva osaamiskeskittymä



PlugIT-projekti 
www.uku.fi/atkk/plugit

• Terveydenhuollon sovellusintegraatiota:
- Yhteensovittamista: Saman käyttäjän tarvitsemien 

eri ohjelmistojen liittämistä toisiinsa sujuvaksi 
kokonaisuudeksi

- Avoimia rajapintoja/liittymiä: Yhteisesti sovittuja 
standardiliittymiä, ”töpseleitä” ohjelmistojen väliin

- Yhteisiä ohjelmistokomponentteja: Ohjelmiston 
palasia, rakennusosasia, joita voivat tehdä eri yritykset, 
mutta joilla on sama ”töpseli”

- esim. henkilötietokomponentti



Miksi terveydenhuollossa 
tarvitaan sovellusintegraatiota?

• monia tarpeita mm.:
- Samoja potilastietoja käsitellään useissa 

erillisissä järjestelmissä. 
- Kirjauduttava sisään erikseen kuhunkin 

järjestelmään ja haettava esimerkiksi potilaan 
tiedot kustakin järjestelmästä.
= joudutaan tekemään useita 
samankaltaisia toimintoja eri 
järjestelmiin



Sanomapohjainen integraatio

• käytössä paljon (HL7, XML)
• kysymys kuitenkin vain yksittäisten tietojen 

siirtämisestä järjestelmästä toiseen, ei eri 
järjestelmien toimintojen 
yhteiskäytettävyydestä

• tällainen tiedonsiirto ei myöskään paranna 
joustavuuteen pyrkivää toimintaa



Palvelintason integraatio

• yhteyksiä tietokantatasolle: vaaditaan sama 
tietokantatekniikka, kuitenkin järjestelmien 
toimittajat ja toteutustekniikat vaihtelevat 
ja toteuttaminen on vaikeaa 

• komponenttipohjaisuus eli yhteiskäyttöistä
toimintalogiikkaa: vaatii komponenteille 
suoritusalustan ja komponenttipohjaisuuden 
toteuttaminen työlästä ja aikaavievää



Työpöytäintegraatio

• tavoitteena helpottaa erillisten järjestelmien 
yhtäaikaista käyttöä

• käytännössä tarkoittaa työpöydällä olevien 
sovellusten koordinointia ja tietojen 
samanaikaistamista

• integraatioon kytketyt järjestelmät siirtyvät 
automaattisesti käsittelemään samaa 
tarkasteltavaa kohdetta, esim. potilasta
= koordinoitu yhteistoiminnallisuus



Työpöytäintegraatio
terveydenhuollossa

• tarjoaa mahdollisuudet kliinisen kontekstin 
(potilas, käyntikerta, jne.) välittämiseen 
työpöydällä olevien itsenäisten sovellusten

• tarjoaa mahdollisuuden käyttää single sign-
on -ratkaisua

• mahdollisia soveltamiskohteita paljon
• tarvittava infrastruktuuri kevyttä
• etuna myös yksinkertaisempi ja nopeampi 

integraatioprosessi



Käyttötapauksia

• Esimerkki 1: 
Kun käyttäjä on kerran kirjautunut johonkin 
integraatioon kytkettyyn järjestelmään, 
työpöytäintegraation avulla käyttäjän ei tarvitse 
kirjautua enää erikseen muihin integraatioon 
kytkettyihin järjestelmiin. 
Tämä on niin kutsuttu single sign-on. 
Näin käyttäjälle saadaan nopea ja helppo 
siirtyminen eri sovellusten välillä.



Käyttötapauksia

• Esimerkki 2: 
Kirjataan potilaasta esim. hoitotietoja, tällöin 
joudutaan kirjaamaan tietoja useaan eri 
järjestelmään. Kun jostakin työpöytäintegraatioon 
kytketystä järjestelmästä vaihdetaan potilasta, 
niin myös integraatioon kytketyt järjestelmät 
siirtyvät osoittamaan kyseisen potilaan tietoja. 
Näin ei tarvitse erikseen jokaisessa järjestelmässä
vaihtaa oikean potilaan tietoihin.



Mikä on CCOW?

• CCOW (Clinical Context Object Workgroup) 
on HL7-yhdistyksen ylläpitämä standardi 
terveydenhuollon työpöytäintegraatioon.

• CCOW-standardin toteutus
- Siinä erityinen ohjelmistokomponentti (Context 

Manager) koordinoi käsiteltäviä kohteita.

• kehittyvä standardi, uusia versioita tulossa
- v. 1.4 tammikuussa 2002
- v. 1.5 syksyllä 2002? 



CCOW-arkkitehtuuri

• perustuu työpöytäintegraation periaatteeseen
• määrittelee sovelluksille yhteisen kontekstin
• koostuu kolmenlaisista komponenteista:

- Sovellukset: mikä tahansa web- tai Windows-
pohjainen sovellus.

- Context Manager: koordinoi näkymättömissä
integraatioon liitettyjä sovelluksia.

- Mapping Agent & Annotation Agent: 
yhdenmukaistavat sovellusten samaa tarkoittavia 
tietoja, joilla yksilöidään esimerkiksi käyttäjiä.



CCOW-arkkitehtuuri

Context 
Manager

Mapping 
Agent

Annotation 
Agent

CCOW

CCOW

Mark Morwood, Sentillion, Inc. 
http://www.sentillion.com/documents/Sentillion_ccow_tutorial_10_01.ppt



CCOW-arkkitehtuuri

• kuvaa roolit ja vastuut komponenteille
• määrää rajapinnat komponenttien väliseen 

kommunikointiin
• ei määrää minkään komponentin 

implementaatiota (teknologiariippumaton)
• kontekstin tietosisältö yksiselitteinen (HL7)
• komponentit mm. Context Manager voidaan 

hankkia erikseen.
• sovellukset eivät tiedä toisistaan



CCOW-arkkitehtuurin
kaksi vaihtoehtoista toteutusta

• asiakaskeskeinen (Client-Centric)
- context manager on työasemassa

• palvelinkeskeinen (Server-Centric)
- context manager on palvelimella
- toimii tästä syystä myös web-pohjaisissa

sovelluksissa. 

• mahdollisuudet myös Windows- ja web-
pohjaisten sovellusten työpöytäintegraatioon



CCOW-arkkitehtuurin
kaksi vaihtoehtoista toteutusta

Mapping Agent
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Manager

Mapping Agent
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Mark Morwood, Sentillion, Inc. 
http://www.sentillion.com/documents/Sentillion_ccow_tutorial_10_01.ppt



CCOW:n 
tarjoamat kontekstit

• Patient Link: synkronoi potilaan valinnan
• User Link: single sign-on
• Encounter Link: synkronointi potilaan käyntikerran 

perusteella
• Observation Link: mahdollistaa synkronoinnin 

kliinisen tuloksen perusteella
• DICOM Link: synkronointi potilaaseen liittyvän 

DICOM-objektin perusteella
• Custom Link: mahdollisuus määritellä omia 

konteksteja



Miten CCOW 
toimii (potilasyhteys)?

• Käyttäjä avaa sovelluksen ja sovellus liittyy integraatioon
• Käyttäjä asettaa kontekstin jostain integraatioon kytketystä

sovelluksesta 
• Sovellus kertoo Context Managerille, että haluaa asettaa 

kontekstin
• Sovellus antaa kontekstia identifioivan tunnisteen Context

Managerille
• Context Manager ilmoittaa muille integraatioon kytketyille 

sovelluksille, että konteksti on muuttunut
• Jokainen sovellus hakee tunnisteen Context Managerilta
• Kukin sovellus sopeuttaa sisäisen tilansa ja näyttää tiedot 

kontekstin/tunnisteen mukaisesti



Access MySQL

ODBC

App1.exe App2.exe

CCOW

Context Manager
(Windows / COM)

CCOW - demosovellus



CCOW - demosovellus

DEMO



Käyttäjäyhteys (User link)

• toiminnaltaan käyttäjäyhteys samanlainen 
kuin potilasyhteyskin

• helpottaa käyttäjän kirjautumista 
työpöydällä oleviin järjestelmiin (single 
sign-on) 

• Mapping Agent tarpeellinen Suomessa
- heterogeeninen järjestelmäympäristö



Käyttäjäyhteys (User link)

• turvallisuus toteutetaan luottamusketjulla 
(Chain of trust)
- perustuu CMA:n komponenttien digitaaliseen 

tunnistamiseen
- välitetään vain käyttäjätunnus - EI SALASANAA 



Käyttäjäyhteyden (User link) 
toiminta

Context Context 
ManagerManager

Luotettu Luotettu 
sovellussovellus

User User 
Mapping Mapping 
AgentAgent

SovelluksetSovellukset

Chain Chain of of TrustTrust

1. Käyttäjä
kirjautuu sisään 
(esimerkiksi 
antamalla 
käyttäjätunnuksen 
ja salasanan, PKI 
-kortilla, jne.) Annotation Annotation 

AgentAgent
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Käyttäjäyhteyden (User link) 
toiminta

Context Context 
ManagerManager

Luotettu Luotettu 
sovellussovellus

User User 
Mapping Mapping 
AgentAgent

SovelluksetSovellukset

Chain Chain of of TrustTrust

2. Järjestelmä
autentikoi käyttäjän 
ja välittää Context
Managerille 
käyttäjän 
käyttäjätunnuksen;
autentikointi -tiedot 
eivät välity Context
Manageriin. Annotation Annotation 

AgentAgent

22



Käyttäjäyhteyden (User link) 
toiminta

Context Context 
ManagerManager

Luotettu Luotettu 
sovellussovellus

User User 
Mapping Mapping 
AgentAgent

SovelluksetSovellukset

Chain Chain of of TrustTrust

3. Context Manager
välittää
mappausagentille
tiedon, että kontekstin 
muutos on 
tapahtumassa;
mappausagentti
varustaa Context
Managerin käyttäjän 
käyttäjätunnuksilla, 
joilla muut järjestelmät 
tunnistavat käyttäjän

Annotation Annotation 
AgentAgent

33



Käyttäjäyhteyden (User link) 
toiminta

Context Context 
ManagerManager

Luotettu Luotettu 
sovellussovellus

User User 
Mapping Mapping 
AgentAgent

SovelluksetSovellukset

Chain Chain of of TrustTrust

4. Context Manager
välittää Annotation
Agentille tiedon, että
kontekstin muutos on 
tapahtumassa;
Annotation Agent
varustaa Context
Managerin esimerkiksi 
käyttäjän digitaalisella
varmenteella. Annotation 
Agent voi lisätä myös 
muita käyttäjään liittyviä
tietoja

Annotation Annotation 
AgentAgent

44



Context Context 
ManagerManager

Luotettu Luotettu 
sovellussovellus

User User 
Mapping Mapping 
AgentAgent

SovelluksetSovellukset

Chain Chain of of TrustTrust

5. Context Manager
välittää tiedon muille 
järjestelmille, että
kontekstissa on uusi 
käyttäjä

Annotation Annotation 
AgentAgent

Käyttäjäyhteyden (User link) 
toiminta

55 55

55



Context Context 
ManagerManager

Luotettu Luotettu 
sovellussovellus

User User 
Mapping Mapping 
AgentAgent

SovelluksetSovellukset

Chain Chain of of TrustTrust

6. Jokainen järjestelmä
hakee käyttäjän 
järjestelmäkohtaisen 
käyttäjätunnuksen
Context Managerilta ja 
kirjaa uuden käyttäjän 
automaattisesti 
järjestelmään sisälle

Annotation Annotation 
AgentAgent

Käyttäjäyhteyden (User link) 
toiminta

66
66
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Mapping Agent 

• valinnainen ominaisuus
• ”mappaa” eri järjestelmien potilaan tai 

käyttäjän tunnistetiedot, jos ne eivät ole 
yhdenmukaiset kaikissa järjestelmissä

• Suomessa lähinnä käyttäjäyhteyteen



Mapping Agent 

• perustuu käyttäjän tunnistamiseen eri 
käyttäjätunnuksilla nimi-arvo -parin avulla
- jokaisen käyttäjätunnuksen nimi

(User.Id.Logon) on varustettu loppuliitteellä
(suffix), joka erottaa ne toisistaan. Jokaista 
nimeä vastaa sitten oma arvonsa (esim. 
r_seliger)



Mapping Agent 

• Esimerkki nimi-arvo -pareista:

Esimerkki Nimi Esimerkki Arvo

User.Id.Logon.3M_Clinical_Workstation RobS 

User.Id.Logon.Medicalogic_Logician rob_seliger 

User.Id.Logon.HP_CareVue r_seliger



Mapping Agent 

• Järjestelmän tiedettävä mitä loppuliitettä
(tai loppuliitteitä) se käyttää
käyttäjätunnuksen kanssa ollessaan 
yhteydessä Context Manageriin 
- joko välittääkseen uuden käyttäjän Context

Manageriin
- tai hakeakseen uutta käyttäjää



Annotation Agent 

• Annotation Agentin avulla konteksti voidaan 
varustaa muilla käyttäjän tiedoilla

• esimerkiksi käyttäjän digitaalinen varmenne



• käyttäjän autentikointitiedot eivät välity
Context Managerille eikä muille 
järjestelmille käyttäjän konteksti -tiedon 
mukana

järjestelmien on pystyttävä kirjaamaan käyttäjä
järjestelmään sisälle pelkällä järjestelmäkohtaisella 
käyttäjätunnuksella 

Authentication Repository 



• monet terveydenhuollon järjestelmät 
vaativat käyttäjän salasanan päästäkseen 
niiden alla oleviin tietokantoihin

• ratkaisuna Authentication Repository
(ulkoinen tunnisterekisteri)

• rekisteriä käyttävät järjestelmät, joihin ei 
mahdollista toteuttaa sisäänkirjautumista
pelkällä käyttäjätunnuksella

Authentication Repository 



Chain of Trust
(luottamusketju) 

• luottamusketjun avulla CMA -arkkitehtuurin 
komponentit tunnistavat toisensa ja voivat 
näin luottaa siihen, että komponentti on se, 
miksi se itseään väittää

• tunnistaminen tapahtuu Secure Link -
rajapintojen avulla (SecureContextData ja 
SecureBinding)



Chain of Trust
(luottamusketju) 

• luottamusketjulle on kaksi vaatimusta:
- järjestelmien ja komponenttien, jotka liittyvät 

luottamusketjuun, on kyettävä autentikoimaan 
toistensa identiteetti

- sekä vahvistamaan käyttäjän kontekstitiedon 
eheys



Chain of Trust
(luottamusketju) 

• CMA -arkkitehtuuri suosittelee 
luottamusketjun rakentamiseen digitaalisia 
allekirjoituksia ja tunnuslukuja, jotka 
luodaan hash -koodauksella

• luottamusketjussa käyttäjälinkki
komponentit autentikoivat toisensa aina 
kun ottavat yhteyttä toisiinsa

• digitaalinen allekirjoitus sisältyy 
komponentin rajapinnan metodiin
parametrina



Digitaalinen allekirjoitus 

Secure Hash

Secure Hash

Value

Encrypt Value

Value

COMPARE

by Private key by Public key

ReceiverSender

Original message

Signed 
Message

Value
Decrypt

Copyright ©Jung Joo-won, 1996, http://simac.kaist.ac.kr/~jwjung/seminar/ssl-ca-inst/slides.en

Verified message



Perinteinen SSO vs. 
CCOW:n User link 

• etuina SSO -ratkaisuihin verrattuna User
Linkissä:
- parempi turvallisuus: turvallisuus perustuu User Linkissä

komponenttien väliseen luottamusketjuun (Chain of Trust). Turvallisuutta 
lisää myös pelkän käyttäjän tunnuksen välittäminen. Näin salasanaa ei 
päästä sieppaamaan kontekstitiedon siirrossa 

- ei perustu "leikkaa ja liimaa"-tekniikkaan: rajapinnat ovat 
helpommin toteutettavissa

- ei tarvitse erillistä käyttäjätunnus/-salasana -tietokantaa:
käyttäjätunnuksia ja -salasanoja tarvitsee ylläpitää vain niissä
järjestelmissä, joiden kautta sisään kirjautuminen on sallittua. 

- laajemmat käyttömahdollisuudet: jos käyttäjälinkki -ympäristö on jo 
luotu, voidaan sitä helposti käyttää hyväksi myös muissa ratkaisuissa,
esim. potilaslinkissä (Vergence)



Hakemistopalvelut 

• Sentillionin Vergence Mapping Agent
perustuu LDAP -hakemistopalveluihin

• hakemistoon tallennetaan myös 
järjestelmien turvakoodeja, yleisiä
kokoonpano- ja järjestelmänvalvontatietoja

• tarjoavat paikan, jonne voidaan esimerkiksi 
tallentaa käyttäjä- ja ryhmätietoja ja hallita 
niitä keskitetysti



Hakemistopalvelut 

• toimii asiakas - palvelinarkkitehtuurina:
- esimerkiksi Mapping Agent on asiakasohjelma 

LDAP -hakemistoon päin



CCOW:n
SWOT-analyysi

Threaths, uhat:
• vain yksi yritys vahvasti standardin 

takana (Sentillion)
• jos yrityksiä ei saada laaja-

mittaisesti toteuttamaan CCOW:ta
• mahdolliset ylläpitovaikeudet

Opportunities, mahdollisuudet: 
• edut näkyvät selvästi käyttäjälle 

(loppukäyttäjä fokusoitunut)
• turvallisuus kehittyy
• standardia ryhdytään hyödyntämään 

laajalti

Weaknesses, heikkoudet:
• toimivuus eri ympäristöissä ? (vain 

Windows-ympäristöön)
• varsin uusi integraatiomalli
• standardi vielä kehittymässä
• dataa sovellusten välillä ei siirry

Strengths, vahvuudet:
• käytettävyys paranee 
• vaadittava infrastruktuuri kevyttä
• tarvetta löytyy
• single sign-on
• yhdenmukainen ja turvallinen yhteys 

heterogeenisiin tietolähteisiin
• järjestelmät eivät tiedä toisistaan
• ei tarvitse tehdä muutoksia 

käyttöliittymään



Jatkosuunnitelmat 
ja -tavoitteet

• Testausta aluksi Windows-ympäristössä
Medici Datan kanssa (MD-Oberon)

• pilottihanke, jossa CCOW:n soveltamista 
testataan käytännön ympäristössä
- KYSin ihotautien poliklinikka 

• jatkossa testattava integrointia myös 
selainpohjaisten ratkaisujen kanssa



Jatkosuunnitelmat 
ja -tavoitteet

Mitä työpöytäintegraation toteuttaminen 
vaatii? (ohjelmistoyritysten näkökulma)
Mitä työpöytäintegraatio on käyttäjän 

kannalta? (käyttäjän näkökulma)
= käytettävyyden tutkiminen
Mihin CCOW soveltuu? (terveydenhuollon 

organisaation näkökulma)
Millaisissa tilanteissa siitä saadaan paras 

hyöty? (yleinen näkökulma)


