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Sisältö
• Sovellusintegraatio (sosiaali- ja) terveydenhuollossa

– Tarve
– Keinot
– Keskeisiä toimijoita

• PlugIT – mikä se on?
– Määritelmä
– Mitat ja tavoitteet
– Rakenne
– Toimintatapa
– Vaiheet
– ”Kohdekorit” ja tämän hetken pilotit

• Mitä Plugitissa tehdään – otos
– Sovellusohjelmistojen yhteiset ydinpalvelut/komponentit
– Työpöytäintegraatio
– Integraation vaatimusmäärittely: kotihoito esimerkkinä

• Miltä tuntuu puolivälissä



Terveydenhuollon työntekijöiden näkökulma
• Sairaaloissa on kymmeniä ohjelmistoja – esim. KYS:ssä 180
• Erityisalojen erillisohjelmistot lisääntyvät myös terveyskeskuksissa
• Esim. diabeteskäynnillä voidaan tarvita 3-4 eri ohjelmistoa
• Joka ohjelmistossa oma käyttäjätunnus, potilastiedot, …
• Seuraus: huonosti integroituja ohjelmistoja ei käytetä
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Kuka tarvitsee integraatiota – 1



Ohjelmistojen tekijöiden näkökulma
• Pasi Markkasen selvitys hyvinvointisektorin IT-yritysten 
tutkimustarpeista Tekesille:   2/3 vastasi ”sovellusintegraatio”

• Työn tehostaminen päällekkäistä työtä poistamalla: 
Ohjelmistoyritykset tekevät samoja perusosia yhä uudestaan

• Ohjelmistojen leviämisen edellytys: Nykyisin uuden erityisalan 
ohjelmiston käyttöönotto edellyttää kallista tapauskohtaista 
liittämistä aiempiin ohjelmistoihin

• Viennin edellytys: Suomalainen erityisalan ohjelmisto käyttää
Suomessa suomalaisia peruskomponentteja, USA:ssa 
amerikkalaisia, …

Kuka tarvitsee integraatiota – 2



Kansallisen terveydenhuoltoprojektin suositus 8, ote 
(korostus lisätty):

Sosiaali- ja terveysministeriö, Stakes, Kuntaliitto ja 
muut toimijat määrittelevät terveydenhuollon 
järjestelmien yhteensopivuuden takaavat yhteiset 
hallinnolliset palvelut ja avoimet rajapinnat alue- ja 
perustietojärjestelmien väliseen saumattomaan 
tietojen vaihtoon.

Terveydenhuollon järjestelmien rajapinnat tehdään 
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella kaikkia 
terveydenhuollon toimijoita velvoittaviksi vuoteen 
2007 mennessä.

Kuka tarvitsee integraatiota – 3



Integraatiotarpeet palvelujärjestelmässä

1. Toiminnan sisäinen: esim. kertomus–ajanvaraus
2. Toimintojen välinen organisaation sisällä: hoitoyksikkö–palveluyksikkö
3. Toimintojen välinen palveluketjua pitkin: lähete–palaute–konsultaatio
4. Palvelukirjon organisaatioiden välillä: aluetietojärjestelmä
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Eri tapoja vastata integraatiotarpeisiin

 Käyttäjän vaatimustaso

* Kirjautumisen yksinkertaistaminen

* Hoitotietojen löytäminen yhden 
järjestelmän kautta 

* Perustietojen haku toisista järjestelmistä

* Tietojen kertaalleen kirjaaminen

* Yhtenäinen käyttöliittymä ja toimintatapa

* Organisaatiorajat ylittävä yhtenäinen 
kokonaisuus 

* Työpöytäintegraatio 

* Yhteinen kertomusarkisto 
* Alueellinen viitetietokanta 
* Yhteiset ydinkomponentit 
* Sovellusten avaus kertomus/portaalista
* Tietokantaintegraatio 
* Sanomaintegraatio palvelintasolla 
* ”Sovellusulokkeet” 

* Yhden toimittajan kokonaisjärjestelmä 
* Toiminnallinen standardointi klusterina 

* U.S. Department of Defense??! 

Integraation toteutustapa 
PlugIT:ssa kehitettävät alleviivattu 
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Integraatio arkkitehtuuritasojen välillä

• Tietokantaintegraatio: Sovellusohjelma käyttää toisen sovelluksen 
kantaa suoraan tai yhteisen näkemyksen kautta

• Sanomaintegraatio: Yleensä palvelinohjelmien välillä, joko 
organisaation sisällä tai organisaatioiden välillä

• Työpöytäintegraatio: Saman käyttäjän eri sovellusten välillä, joko 
työasemassa tai (web-)palvelimen istunnonhallinnassa

• Komponentti-integraatio: Yhteisiä ohjelmanpalasia
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Hyvinvointipalvelujen 
ohjelmistotuotannon palveluketju
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Klusterin osapuolet:
• Palveluntuottajat määrittelevät tarpeet, testaavat, hyödyntävät
• Yritykset kehittävät tuotteita toiminnan kehittämisen tarpeisiin
• Tutkimuslaitokset tuottavat edellytyksiä – tekijöitä, osaamista
• Julkinen hallinto ohjaa, standardoi, resurssoi koko ketjua
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Neljä valtakunnallista hanketta Suomessa

1. Kansallinen EPR-projekti: Kertomuksen tiedot, luokitukset, infrastruktuuri
2. Aluetietojärjestelmähankkeet: Viitetietokanta-arkkitehtuuri ja -adapterit
3. HL7: Sanoma-, tietorakenne- ja muiden standardien kehittäminen
4. PlugIT: Avoimet ohjelmistorajapinnat
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PlugIT: Terveydenhuollon 
sovellusintegraatio

• Valtakunnallinen T&K-projekti: Avoimet sovellusohjelmistorajapinnat (API:t)
• 1.10.2001–31.8.2004, n. 15 koko- ja 15 osa-aikaista tutkijaa/suunnittelijaa
• Budjetti 2 M€, josta 86% Tekesiltä – suurin ohjelmistotekniikan tutkimusproj.
• Tuotokset: Liittymämäärityksiä, integraatiomenetelmiä, osaamiskeskittymä

3 KuY:n ryhmää, 
1 PSamk:n ryhmä

13 sovellusyritystä, 
3 infrayritystä

6 sh-piiriä, 
2 kuntaa

Kansallinen terveysohjelma / 
Kansallinen EPR-projekti



PlugIT: ”Virallinen määritelmä”

PlugIT on valtakunnallinen Tekes-rahoitteinen tutkimus- ja
kehittämishanke, joka tuottaa avoimia ohjelmistorajapintojen
määrityksiä sekä niihin liittyviä menetelmiä ja osaamista
terveydenhuollon ohjelmistoyrityksille ja niiden asiakkaille. 

PlugIT toteuttaa siten osaltaan kansallisen terveydenhuoltoprojektin 
suositusta numero 8.

Tutkimuksen sekä rajapintojen määrittelyn toteuttavat neljä Kuopion
Centekin yksikköä yhteistyössä muiden osapuolten kanssa.

Yritysosapuolet toteuttavat rajapinnat tuotteisiinsa, 
asiakasosapuolet osallistuvat integraatiotarpeiden määrittelyyn ja
pilotointiin.

Tavoitteena on tukea terveydenhuollon palvelutoimintaa
ohjelmistotuotannon palveluketjun kautta, paremmin integroituvien
ohjelmistokokonaisuuksien avulla.



PlugIT: 
Rakenne

Centek, Kuopion IT-koulutus- ja tutkimuskeskus

Tutkimuslaitokset
PSAMK/Liiketalous 
Tietojenkäsittely 
Yliop. Maritta Korhonen

KuY/Tk-tiede 
Ohjelmistotekniikka 
Prof. ma Anne Eerola 

KuY/Terveyshallinto 
SHIFTEC 
Tutk.j. Pekka Turunen 

KuY/Atk-keskus 
HIS-tutkimusyksikkö 
Dos. Mikko Korpela 

PlugIT-hankkeen 2-6. jaksojen osaprojektit, osapuolet ja kumppanit (13.5.2003) 

Ohjaus 

Teho Ydin FixIT-DoIT Multimedia 
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Eteneminen kahdesta suunnasta
Standardit
HL7, OMG Healthcare, CEN HISA, ISO 215, IHE, 
HIPAA, DICOM, …

Luokitukset, tietosisällöt
WHO, Kuntaliitto, Stakes, Kansallinen terveysprojekti, 
…

Teknologiaperheet
Corba-perhe, Java-perhe, Microsoft-perhe, Web 
Services

Toiminnan kehittämishankeet
Makropilotti, Sonetti, Pirke, Kansallinen terveysprojekti, 
…, …, …

Yrityskohtaiset ja kahdenväliset ratkaisut
Oberon-Asla, Effica-Esko, Pegasos-Medimaker, 
Multilab-Prowellness, …, …, … B
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PlugIT:n toimintajaksojen pääsisältö
1. Jakso 1.10.2001–30.4.2002

– Rekrytointi, suunnitelmien tarkentaminen, konsortion 
kokoaminen, jatkorahoituksen hankinta

2. Jakso 1.5.2002–31.10.2002
– Osapuolitapaamiset, selvitykset, kouluttautuminen

3. Jakso 1.11.2002–30.4.2003
– Kohteiden valinta, tiimien käynnistäminen, kohteiden 

määrittelyprojektien suunnitelmat, top-down selvitykset, 
ensimmäinen pilotti, nykytilaselvitys, menetelmät

4. Jakso 1.5.2003–31.10.2003
– Pilottien käynnistäminen, bottom-up työskentely, 

menetelmäkehitys
5. Jakso 1.11.2003–30.4.2004

– Pilottien tulosten hyväksyttäminen, menetelmien 
systematisoiminen

6. Jakso 1.5.2004–31.8.2004
– Viimeistely, dokumentointi valmiiksi, tulosten levittäminen, 

työn jatkaminen projektin päätyttyä



PlugIT:n kohdekorit ja pilotit 4. jaksolla

Ydinpalvelut: Pilottiympäristönä TYKS-Ariel-Asla (jatkona muita)
• Käyttäjärajapinta (jatkona käyttöoikeusrajapinta)
• Potilasrajapinta (jatkona kliiniset tietojoukot -rajapinta)
• Laskutusrajapinta
• (Organisaatio- ym. koodistorajapinta: ei vielä pilotoinnissa)

Työpöytäintegraatio: Pilottiympäristönä KYS/DIT- - (tarkennettavana)
• Sovelluksen avaus ja kontekstin välitys (pohjana kontekstin tahdistus)

Kertomusarkistoliittymät: (ei vielä pilottiympäristöä, seurataan)

Menetelmäkehitys:
• Integraation vaatimusmäärittely: Kohteina kotihoito ja äitiyshuolto
• Pyyntö/tilaus: KYS-QPati-Medimaker-pilotti suunnittelumalliksi
• Sovellusten tekemisen ja integroinnin menetelmät (määrittely, 

testaus, välineistön valinta, tietokannan vaihdettavuus, jne.): 
Aluksi sisäinen pilotti, myöhemmin ”oikea”



Standardiplugit sovelluskehittäjille

Kliinisten erityissovellusten tekijöiden ja integroijien työtä helpottamaan:
1. Erillisten sovellusten välinen kontekstin tahdistus (CCOW)
2. Potilashallinnon yhteiset ydinpalvelu-API:t (PIDS+COAS, RAD, TQS+OID)
3. Alustan, erityisesti tietokantatekniikan vaihdettavuus (ADO/XML?)
4. Sovelluskomponentin avaus välittämällä konteksti (CCOW+XML/CDA?)
5. Pysyvän kertomustiedon arkistoonvienti-API (CDA)
6. Suunnittelumalli ”sovellusulokkeille”: Esimerkkinä pyyntö/tilaus (OE/TS?)

Kliininen edustajärjestelmä: 
kertomuksen katselu, 

ammattilaisportaali, jne. 

CDA/XML-
kertomus 

Palveluyksikön järjestelmä: 
laboratorio, radiologia, jne. 
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2. Yhteisten ydinpalvelujen API:t
2 Organisaatio 2 Organisaatio 1 

Potilashallinnon ydin A

Käyttäjätietojen hallinta

Potilastietojen hallinta

Kooditietojen hallinta
Kliininen 

erityisjärjestelmä, 
jota kehitetään ja 

integroidaan 

2

Potilashallinnon ydin B

Käyttäjätietojen hallinta

Potilastietojen hallinta

Kooditietojen hallinta
Kliininen 

erityisjärjestelmä, 
jota kehitetään ja 

integroidaan 

• Kaikissa kliinisissä sovelluksissa tarvittavat yhteiset oliot / 
rakennusosat tulisi olla vain kertaalleen kussakin organisaatiossa

• Kaikki kliiniset erityissovellukset käyttävät yhteisiä olioita / palveluja 
standardiliittymien (toimialakomponenttirajapintojen) kautta

• Ydinpalveluja ovat määritelleet OMG (Person Identification Service, 
Resource Access Decision, Terminology Query Service, jne.), 
CEN/HISA ja muut – mutta de facto teollisuusstandardia ei ole

• Bottom-up-menetelmä: Aloitetaan siitä, mitä on jo käytössä, 
pyritään muokkaamaan (OMG-) standardia vastaaviksi



Ydinpalvelupilotti: TYKS-Ariel-Asla

Mynla, MPoti 

Musti-ydin
Pegasos-ydin

Effica-ydin

XMLLaskutus-
tapahtuma

Ariel-Umbriel-Oberon 

Käyttäjätietojen hallinta

Potilastietojen hallinta Asla 

2

7

TYKS

2. TietoEnator/Asla – Medici Data/Ariel (Oberon, Umbriel) -liittymä avoin
7. Avoin laskutusperusteiden lähetys-API potilashallinnon sovelluksille (Y7)



1. Kontekstin tahdistus (CCOW)

Context 
manager

Muu erillinen järjestelmä 1
Kliininen 

erityisjärjestelmä, 
jota kehitetään ja 

integroidaan 

• Liitetään saman ammattilaisen samalla kertaa tarvitsemat erilliset 
sovellukset adapterilla erilliseen kontekstinhallintajärjestelmään 
(standardituote, mutta Sentillion lähes monopoliyritys)

• Kun käyttäjä asettaa tai muuttaa kontekstia yhdessä sovelluksessa, 
kaikki muut samalla työpöydällä vaihtavat samaan kontekstiin

• ”Konteksti” = käyttäjä (kertakirjautuminen), potilas, käynti, jne.
• Helpoin integraatiokeino, ns. varsinainen työpöytäintegraatio
• Perustuu HL7:n kansainväliseen CCOW-standardiin, sellaisenaan 

käyttöön otettavissa myös Suomessa
• Mutta sovellukset eivät tiedä toisistaan – tietoa ei siirretä niiden 

välillä → säästää vain hölmöimmöt turhat naputtelut



4. Sovelluskomponentin avaus
Kliininen edustajärjestelmä: 

kertomuksen katselu, 
ammattilaisportaali, jne. 

Kompo-
nentti 

4 

Muu erillinen järjestelmä 

Kliininen 
erityisjärjestelmä, 
jota kehitetään ja 

integroidaan 

4

4

• Eräs yleisimpiä integraatiotarpeita on, että yksi sovellus (esim. 
selainkäyttöinen kertomusohjelma) kutsuu toista sovellusta tai 
”palikkaa” (esim. Windows-pohjaista multimediasovellusta) ja välittää
sille / siltä parametreja (esim. Web Service -tekniikalla)

• Tähän ei ole standardia, mutta kymmeniä kahdenvälisiä sopimuksia
• CCOW:n standardikonteksti, XML-rakenteena välitettynä, 

saattaisi olla mahdollinen tapa tehdä avaus yhdenmukaisesti
• Pilottiympäristönä PS-shp/DIT (ammattilaisen integroitu työpöytä)



Integraation vaatimusmäärittely:
Esimerkkinä kotihoidon ”harmaa alue”

Perusterveydenhuollon
järjestelmäPerusterveydenhuollon

järjestelmäPerusterveydenhuollon
järjestelmä

Sosiaalihuollon järjestelmä
Sosiaalihuollon järjestelmä

Koti

Tarvittava/riittävä
tieto

TietojärjestelmäF

asiakas

Kolmas sektori

Kunta

TietojärjestelmäG
& TietojärjestelmäC

"Palvelukeskus"

Harmaan alueen selvittäminen:
Mitä tietoa tarvitaan asiakkaan
palvelemiseksi kotona?
Ketkä tietoa tarvitsevat?
Mistä tietoa saadaan?
Mistä tietoa voisi saada?
Millaisia liittymiä tarvitaan?
Kysymyksiin vastauksia etsii PlugITin Kotihoito-tiimi.



Miltä tuntuu puolivälissä?
Tavoitellut tuotokset?

– Konkreettiset tuotokset: Tulee kymmenkunta yleistä rajapintaa 
tarjouspyynnöissä ja tarjouksissa käytettäväksi

– Menetelmät: Pari salkullista – mutta siirtyvätkö arkikäyttöön?
– Osaamiskeskittymä: Aletaan jo viedä käsistä uusiin haasteisiin

Positiiviset ja negatiiviset sivuvaikutukset?
– Yritysfoorumi, tukee alan verkottumista
– Naapuriyhteistyö: HL7, aluetietoj., Kans. EPR → ”Oskenet 2”
– Kylkiäisiä mm. Akatemian Terttuun, Terve Kuopio –ohjelmaan

Arkkitehtuuri 2007 alkaa hahmottua
Yleisiä opetuksia ja uskonvahvistuksia?

– Palveluketjuyhteistyö tärkeää, vaikeaa – kansainvälisyys heikkoa
– ”Haluamme tuloksia emmekä menetelmiä” – kalan emmekä onkea
– Integraatiomäärittelyn jatko: HL7, konsultit, koalitiot?
– Teknisenkin määrittelyn lähdettävä palvelun ja toiminnan tarpeista
– Pitkä/hidas ketju tutkimus-määritys-tuote-käyttö-palvelu-

kansalainen



Arkkitehtuuri 2007 – hahmottelua

• Organisaation sisällä ydin – middleware – erityisjärjestelmät
• Komponenttimaisia palvelurajapintoja, myös perinnespagettiin
• Kertomusarkisto (CDA/XML), näkymät kliinikko-kansalainen-globaali
• Tietosisältöjen ja -rakenteiden (kansallinen ja globaali) standardoiminen!

Kliininen edustajärjestelmä: 
kertomuksen katselu, 

ammattilaisportaali, jne. 

Kertomus 
+ viitteet

Sovellus-
kanta

Ydintieto-
kanta

Potilashallinnon 
ydinpalvelut 

Kliiniset 
erityisjärjestelmät
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järjestelmä 

Globaali 
edusta-

järjestelmä 


