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Tässä työssä tutkittiin kuinka langattomalla videoyhteystekniikalla voidaan edistää ensihoi-
toa ja potilasturvallisuutta. Työssä videoyhteystekniikka on tunnistettu yhdeksi ensihoidon 
kehittämisprossesiksi. Työ on ajankohtainen ja merkityksellinen Suomen sairaalaverkon 
muuttuessa lähivuosina. Ensihoidon ja palvelutehtävän on kyettävä vastaamaan yhteiskun-
nan vaatimuksiin. Nykyaikaiset tekniset ratkaisut ja laitteet ovat yksi tätä tukeva elementti. 
 
Työn tutkimusmenetelminä käytettiin benchmarking-haastattelua, kohdennettua kyselyä 
sekä käytännön testausta eli pilottia. Tutkielman mittareita toimivat haastatteluiden ja ky-
selyn kautta johdetut vaatimukset videoyhteystekniikalle. Toisena mittarina toimi pilotista 
tehdyt havainnot ja analyysit. Pilotista saatiin selville, kuinka vaatimuksiin pystytään vas-
taamaan tänä päivänä. 
 
Tutkimuksen tuloksista todettiin, että langattomalle videoyhteystekniikalle on selvä tarve 
ja se tulee edistämään ensihoitoa ja potilasturvallisuutta. Tekniikan avulla saadaan tarkka, 
ajantasainen ja reaaliaikainen tilannekuva sekä selkeä potilasstatus. Näin ollen tilannejoh-
taminen on laadukkasta, oikean resurssin kohdentaminen paranee ja potilaan hoidon aloitus 
nopeutuu. Tärkeimmät käyttäjäkunnan vaatimukset metodille ovat tietoturvallisuus, toi-
mintavarmuus ja helppokäyttöisyys. Vaikka nykyään tekniikka on jo olemassa, työn tulok-
sista havaittiin, että on vielä pitkä matka tekniikan jalkauttamiseen käytännön arkeen.  
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This study examined how wireless video connection technology improves primary care 
and patient safety. The video connection technology was identified as one of the develop-
ment process of primary care. The work is current and meaningful as the Finnish health 
care network is changing in the next few years especially with the aging population. Prima-
ry care has to meet the demands of society. Modern technical solutions and equipment are 
one of the supporting elements.  
 
The research methods of this study were benchmark interviews, a targeted questionnaire 
and a pilot test. The indicators of this study uncovered the requirements for video connec-
tion technology which were direct from the interviews and questionnaire. In addition, the 
observations and analysis made from the pilot were used as research method. The pilot 
revealed how to meet the requirements today. 
 
The result of this study found there is a clear need for wireless video connectivity techno-
logy and that it will improve both primary care and patient safety. The technology provides 
an accurate, up-to-date and realtime situation and a clear patient status. Therefore case ma-
nagement will be of a higher quality, the allocation of the appropriate resources will be 
improved and the patient’s treatment begin earlier.  The most important requirements for 
users are information security, reliability and user friendly. Although there is available 
technology, the results shows that there is still a long way before technology can be used in 
practice.  
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LYHENNE JA MÄÄRITELMÄLUETTELO 
 

3G  Kolmannen sukupolven matkapuhelinverkko, jossa erityisesti 

datansiirto-ominaisuudet ovat merkittävästi paremmat kuin ai-

kaisemmissa verkoissa. 

ESSOTE   Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Etädiagnoosi   Telelääketieteen keinoin tehty diagnoosi. 

Etäkonsultaatio Kahden ammattilaisen välinen telelääketieteen keinoin toteutettu 

asiantuntijaneuvottelu joko ilman potilasta tai hänen läsnä ollessaan. 

H.264  Edistyksellinen videonpakkausalgoritmi. 

IP-kamera  Kamera, joka pystyy kommunikoimaan tietokoneverkoissa. Nämä 

voivat olla niin sisä- kuin ulkokäyttöön suunnattuja valvontakamer-

atyyppisiä etäohjattavia PTZ-kameroita. 

Koodekki  Äänen tai kuvan pakkaus- ja purkumenetelmä. 

Mbit/s.  Megabittiä sekunnissa on tiedonsiirtonopeuden mittayksikkö. 

Korkealaatuinen HD-tasoinen videoneuvottelu käyttää siirtokapa-

siteettia vähintään 1 Mbit/s ja yleensä enemmän. Usean HD-näytön 

monipisteneuvottelut voivat viedä yli 100 Mbit/s. 

Monipisteneuvottelu Useamman kuin kahden yhteyspisteen välistä reaaliaikaista yhteyttä, 

jossa on sekä kuva että ääni mukana.  

PTZ-kamera  Etäohjattava kamera, jota voi kääntää eri suuntiin ja zoomata. 

Suoratoisto  Jakelutapa, jossa vastaanottava pää, kuten esimerkiksi mediasoitin, 

toistaa tiedostoa samaa tahtia kuin se siirtyy verkon yli. Tiedostoa ei 

ladata kokonaisuudessaan vastaanottavalle koneelle. Tekniikalla 

voidaan jakaa kokonaisia ääni- ja videoteoksia. 

Videoneuvottelu Kahden tai useamman henkilön kesken käytävä neuvottelu, jossa 

käytetään äänen lisäksi liikkuvaa kuvaa. 
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JOHDANTO 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on toiminnan muutos, jonka avulla 

palvelujen saatavuutta ja yhdenvertaisuutta parannetaan. Tulevaisuudessa tietojärjestelmät 

ja uudet sähköiset palvelut tukevat asiakkaita ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia 

mahdollisimman hyvin. Näitä palveluita voidaan toteuttaa myös täysin uusilla tavoilla ja 

tehostaa prosesseja. (Sote- ja maakuntauudistus, 2016.) Langaton videotekniikka älyambu-

lanssissa -metodi vastaa suoraan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteeseen. 

Tekniikan tärkein tavoite on edistää potilasturvallisuutta ja ensihoitoa. Itse tekniikan tulee 

olla turvallinen, toimintavarma ja helppo käyttää. Tämän diplomityön tarkoituksena on 

tutkia edistääkö langaton videoyhteys ensihoitoa ja potilasturvallisuutta.  

 

Tulevaisuuden älyambulanssista voidaan siirtää suoraa videokuvaa sairaalaan. Ambulans-

sista saadun datan, kuvan ja äänen perusteella pystytään esimerkiksi ohjaamaan potilas 

oikeaan paikkaan jatkohoitoon. Palvelutarpeen arvioimisessa langatonta videota voitaisiin 

hyödyntää akuuteissa tilanteissa sekä liikenneonnettomuuksissa. 

 

1.1 Työn tausta 

 

Suomessa sairaalaverkkoa supistetaan. Tulevaisuudessa yli miljoonalle suomalaiselle tulee 

yli tunnin matka lähimpään täyden palvelun päivystyssairaalaan. Muuttuvista tilanteista ja 

uudistuksista johtuen tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää saada välittömästi tietoa eri 

tilanteista, kuten potilaan tulevasta hoitopaikasta. Etelä-Savossa väestö on vanhenevaa, ja 

hoidon takaamiseksi pitää säilyttää valmius, tarvittavat nykyaikaiset laitteet ja ratkaisut 

sekä henkilökunta.  

 

Idea langattomasta videokuvaustekniikasta ja tiedonsiirrosta on ajankohtaista, kun huomi-

oidaan tulevaisuuden Sote-alueet sekä sairaaloiden välimatkojen kasvu. Nykypäivänä vi-

deokuvaus, videotekniikka ja -yhteydet sekä niiden mahdollisuudet ovat lisääntyneet huo-

mattavasti. Näistä syistä sekä omasta kiinnostuksestani ja asiakkaan kiinnostuksesta ja tar-

peesta lähti ajatus diplomityön aiheeseen. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen (Esso-
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te) ja sen ensihoidon on visiona on ottaa käyttöön langaton videoyhteystekniikka älyambu-

lanssiin ensihoidon tueksi seuraavan viiden vuoden aikana. Yhteystekniikalla on tarkoitus 

tuottaa reaaliaikaista kuvaa ja ääntä.  

 

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri otti käyttöön nykyaikaisen ensihoitokertomusjärjestelmän 

vuonna 2015. Tämän tekniikan avulla voidaan lähettää potilaaseen liittyvää tietoa langat-

tomasti älyambulanssista mediakeskukselle sairaskertomustietojärjestelmään. Konsultoiva 

taho näkee suoraan ensihoidon antamat tiedot, kuten potilaan henkilötiedot ja erilaisten  

mittausten tulokset. Tulevaisuudessa langaton videotekniikka on tarkoitus yhdistää tähän 

tekniikkaan ja järjestelmään. Vaikka langattoman videotekniikan ensisijainen hyöty olisi 

reaaliaikaisuudessa eli tilannekuvan saamisessa ja konsultoimisessa, on tärkeää, että data 

voidaan yhdistää ja tallentaa myös sairaskertomustietojärjestelmään. Näin sitä voidaan 

hyödyntää jatkossa esimerkiksi tilanteiden arvioimisessa, oman työn kehittämisessä sekä 

erilaisissa opetustarkoituksissa. Tarkoituksena on, että älyambulanssin data ja videokuva 

lähetetään komentokeskukseen, valvomoon tai suoraan palvelimelle, jossa tapahtuu val-

vonta, ohjeistus ja tallennus.  

 

2000-luvulla markkinoille on tullut paljon edistynyttä teknologiaa. Näitä ovat esimerkiksi 

kuvansiirtoon ja jakamiseen erikoistuneet mobiilipohjaiset teknologiat, kameroiden suori-

tuskyvyn parantuminen, laitteiden keventyminen, mobiiliverkkojen siirtokapasiteettien 

kasvu sekä kauko-ohjattavien laitteiden lisääntyminen. Vaikka teknologisia ratkaisuja on 

paljon, viranomaistahot ovat tällä hetkellä hankalassa tilanteessa investoidakseen uusiin 

teknologioihin. Tähän vaikuttaa monet keskeneräisyydet, kuten it-järjestelmiin liittyvät 

uudistukset sekä tulevien Sote-ratkaisujen vaikutukset. 

 

Organisaation asiakaspalvelu koostuu usean eri palvelukanavan muodostamasta kokonai-

suudesta. Monikanavaisten sähköisten palvelujen tarjonta yleistyy, kun samalla palveluja 

pyritään tuottamaan laadukkaasti, tehokkaasti ja yhdenmukaisesti. Etäpalvelussa on kes-

keistä tarjota palveluntuottajien asiantuntijapalvelut asiakkaille hyödyntäen uuden teknolo-

gian tarjoamia mahdollisuuksia, kuten videokuvan välittämistä. Valtiovarainministeriön 

(2015, 25-29) mukaan arvioidessa palvelun soveltuvuutta ja vaikuttavuutta, on syytä tar-

kastella sitä eri näkökulmista. Nopeuttaako etäpalvelun ja videokuvan käyttö asiakkaan 
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vireillepanoprosesseja ja siten myös asioiden toteutumista? Parantaako uusi palvelukanava 

viranomaisen ja asiakkaan välistä yhteistyötä? Säilyykö kansalaisen tietoturva ja tietosuoja 

etäpalveluita käytettäessä? (Valtiovarainministeriö 2015, 25-29.) 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Työn ensisijainen tavoite on selvittää, edistääkö langaton videoyhteystekniikka ensihoitoa 

ja potilasturvallisuutta. Toinen tavoite on tarkastella, pystytäänkö toimivaa ja riittävää lan-

gatonta videoyhteyttä toteuttamaan älyambulanssista. Yleisenä tavoitteena on, että 2020-

luvun alussa Essotella on käytössään langaton videoyhteys älyambulanssissa. Työn tavoit-

teita ratkaistaan viiden tutkimuskysymyksen avulla: 

 

Päätutkimuskysymys:  

 

- Miten langaton videoyhteystekniikka edistää ensihoitoa ja potilasturvallisuutta? 

 

Alatutkimuskysymykset:  

- Miksi prosessiajattelua kannattaa hyödyntää nykypäivän kehittämistyössä? 

- Mitkä ovat videoyhteystekniikan haasteet? 

- Mitkä ovat käyttäjäkunnan ja sidosryhmän vaatimukset videoyhteystekniikalle? 

- Miten vaatimukset voidaan täyttää tällä hetkellä? 

 

1.3 Tutkimuksen toteutus 
 

Tutkimus on toteutettu Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ensihoidolle vuoden 

2016 huhtikuun ja vuoden 2017 toukokuun välisenä aikana. Työn tutkimusmenetelminä 

käytettiin haastattelua, kohdennettua kyselyä sekä käytännön testiä. Tutkimuksen lähtökoh-

tana oli selvittää nykytila videoyhteystekniikan hyödyntämiselle ensihoidossa. Tätä tarkas-

teltiin esitutkimuksella, jossa tietoja kerättiin julkisista raportteista ja julkaisuista. Käytän-

teiden vertailuun käytettiin benchmarking-haastattelua. Seuraavaksi selvitettiin tekniikan 

vaatimuksia kohdennetulla kyselytutkimuksella, josta varsinainen tutkimusmateriaali ke-

rättiin. Kysely tehtiin valikoidulle asiantuntijajoukolle vuoden 2016 kesä-elokuun välisenä 
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aikana. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat käyttäjäkunnan ja sidosryhmän vaati-

mukset videoyhteystekniikalle ja mitkä ovat tekniikan haasteet? Kyselyn tulokset analysoi-

tiin syksyn 2016 aikana johtamalla niistä vaatimusmäärittely ja riskianalyysi. 

 

Kun vaatimukset oli saatu, jäsennelty ja analysoitu tarkemmin, käynnistettiin vuoden 2016 

lopulla pilotin suunnittelu. Ensimmäisen pilotti toteutettiin vuoden 2017 huhtikuussa. Pilo-

tin ja testauksen tarkoituksena oli verifioida tiettyjä valikoituja vaatimuksia käytännössä 

ensihoitotilanteessa. Näitä oli muun muassa toimintavarmuus eri tilanteissa ja helppokäyt-

töisyys. Tarkoituksena oli päästä näkemään konkreettisesti tämän hetken mahdollisuudet. 

Sekä käyttäjäkunnan ja sidosryhmän vaatimuksista että pilotin tuloksista saatiin johdettua 

työn tulokset. Kuvassa 1 on havainnollistettu tutkimuksen toteutuksen runko. 

 

 
Kuva 1. Tutkimuksen toteutuksen runko. 

 

1.4 Tutkimuksen kohdeorganisaatio 

 

Tutkimuksen kohdeorganisaatio on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut (Essote) ja sen 

ensihoito. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri tuottaa omana palvelunaan ensihoitopalvelut ja 

alueen kenttäjohtojärjestelmän. Ensihoidon kenttäjohtajan tehtävänä on määrätä toiminta-

alueensa ensihoitopalvelun yksiköiden ja alueellaan olevien muiden ambulanssien käytöstä 

ensihoidossa. Ensihoidon kenttäjohtajat, hoitotason yksiköt ja lääkäriyksiköt ohjaavat ja 

valvovat osaltaan perustason yksiköiden operatiivista toimintaa. Perustason ensihoidon 
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miehitys on kaksi ensihoitajaa. Perustason ensihoidon edellytyksiin kuuluu, että kaikkien 

työssä olevien on osallistuttava säännölliseen ylläpitokoulutukseen ja testaukseen. (Essote, 

2017.) Alueen ensihoitoyksiköt ovat esitettynä kuvassa 2.  

 

 
Kuva 2. Ensihoitoyksiköt (Essote, 2017). 

 

Ensihoitopalveluiden tehtäväkenttään kuuluvat muun muassa: 

- Äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen henkilön kiireellinen ensihoito. 

- Ensihoidon ylläpitäminen. 

- Tarvittaessa henkilön tai muiden tapahtumaan osallisten ohjaaminen psykoso-

siaalisen tuen piiriin. 

- Osallistuminen varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen. 

- Virka-apu muille viranomaisille. 

 

Ensihoitopalveluihin kuuluu lisäksi ensivastetoiminta (kuva 3). Ensivaste on yksikkö, joka 

saapuu ensimmäisenä tapahtumapaikalle ja aloittaa heti ensihoidon toimenpiteet. Ensivas-

tetoiminnan tarkoituksena on tukea ensihoitojärjestelmää ja nopeuttaa avun saantia. Ensi-

vasteyksikkö hälytetään hätäkeskuksen kautta tilanteisiin, joissa äkillisesti sairastunut tai 

loukkaantunut henkilö pyritään tavoittamaan nopeasti. (Essote, 2017.) 
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Kuva 3. Ensivasteyksiköt (Essote, 2017). 

 

1.5 Tutkimuksessa käytettävät mittarit 

 

Tutkimuksessa selvitettiin langattoman videoyhteyden hyötyä ensihoidossa ja potilastur-

vallisuuden edistämisessä. Varsinaisina mittareina toimivat käyttäjäkunnan, asiakkaiden ja 

sidosryhmien vaatimukset käytettävälle tekniikalle. Nämä kerättiin laajan bencmarking-

haastatteluiden ja kyselytutkimuksen kautta. Näiden tuloksista johdettiin työn esitutkimus 

ja vaatimusmäärittely. Selvitetyistä vaatimuksista, haasteista ja rajoitteista tehtiin myös 

riskianalyysi, joka on sisällytetty vaatimusmäärittely-osioon. Kysely toteutettiin kohden-

nettuna kyselytutkimuksena, johon vastasi kaikkiaan 24 henkilöä, joista yli puolet oli yli-

lääkäreitä, ensihoitolääkäreitä tai vastuulääkäreitä. Tämä rajaus tehdiin siksi, koska katsot-

tiin tärkeäksi saada tarkkaan valikoidun asiantuntijajoukon mielipiteet esille tutkimuksen 

tässä vaiheessa. Kyselyä ei ohjattu ensihoitajille, jotka ovat toinen merkittävä käyttäjäkunta 

tekniikalle. Heidän mielipiteillään ja vaatimuksillaan on kuitenkin merkittävä rooli jatkos-

sa. Ensihoitajien kokemuksia ja kehittämisehdotuksia päästiin kuulemaan tarkemmin 

pilotointivaiheessa. 

 

Tutkimuksen toisena mittarina onkin pilotista tehdyt havainnot ja analyysit. Pilotin tarkoi-

tuksena oli selvittää, minkälaista lisäarvoa langaton videoyhteystekniikka tarjoaa yksittäi-
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sen ensihoitotehtävän alkaessa aina sen päättymiseen asti. Pilotissa nähtiin, kuinka hyvin 

nykypäivän videoteknologia ja siihen liittyvät asiat vastaavat kerättyjä ja selvitettyjä vaa-

timuksia. 

 

1.6 Tutkimuksen rakenne 

 

Tämä työ koostuu kuudesta luvusta, joista ensimmäisessä esitellään työn taustaa, tavoittei-

ta, toteutusta ja kohdeorganisaatiota. Toisessa luvussa käydään läpi kehittämisen prosessi-

maista luonnetta ja avataan prosessiajattelun merkitystä. Kolmas luku käsittelee tietojärjes-

telmän kehittämisprosessia ja siihen liittyviä vaiheita. Kolme seuraavaa lukua käsittävät 

tutkimuksen empiirisen osuuden, tulokset ja johtopäätökset. 

 

Luku kaksi esittelee kehittämisen prosessimaista luonnetta. Luvun tarkoituksena on määri-

tellä prosessiajattelun merkitystä nykypäivän innovaatio- ja kehittämistoiminnassa ja näin 

luoda tutkimukselle perusta ja auttaa hahmottamaan kokonaiskuvaa. Prosessilähtöisyys on 

tapa ymmärtää jokin asia uudella tavalla. Prosessiajattelun idea lähtee aina asiakkaasta ja 

hänen tarpeestaan ja prosessi päättyy asiakkaaseen. Tässä luvussa määritellään myös pro-

sessin käsite ja esitetään, miten ja miksi prosessi pitää tunnistaa, kuvata, analysoida ja mi-

ten sitä voi kehittää. Lisäksi luvussa käsitellään tietojärjestelmän monialaista kehittämistä 

sekä siihen osallistumista.  

 

Luku kolme käsittelee tietojärjestelmän kehittämisprosessia ja sen vaiheita. Olennaisimmat 

vaiheet, joita työn empiirisessä osassa mallinnetaan käytännössä, ovat esitutkimus, vaati-

musmäärittely ja testaus. Luvussa painotetaan vaatimusmäärittelyä, ja siinä pohditaan 

myös sen merkitystä. Jotta järjestelmällä vastataan oikeaan tarpeeseen, pitää aina miettiä 

vaatimusmäärittelyä. Luvussa esitetään myös kehittämisen ongelmakohtia. 

 

Luku neljä sisältää koko tutkielman empiirisen osuuden. Luku pitää sisällään työn proses-

sikuvauksen, tehdyn esitutkimuksen, laajan vaatimusmäärittelyn riskianalyysineen sekä 

vaatimusten pohjalta suoritetun pilotin ja sen analyysin. 

 

Luvussa viisi esitellään tulokset, joita tutkimuksella on saavutettu. Tässä luvussa vastataan 
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luvussa yksi määriteltyihin tutkimuskysymyksiin. 

 

Luvussa kuusi esitetään työn johtopäätökset. Siinä kootaan työn keskeiset tulokset ja arvi-

oidaan niiden merkitykset. Lopuksi määritetään suositellut jatkotoimenpiteet. 
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2 KEHITTÄMISEN PROSESSIMAINEN LUONNE 
 
 
Organisaatiossa tapahtuva kehittämistoiminta ja projektityö kuvataan systemaattisena pro-

sessina. Työelämä elää jatkuvaa murrosta ja muutosta, jossa kehittämistoiminta, elinikäi-

nen oppiminen, huippuosaaminen, verkostoituminen ja innovaatiotoiminta ovat avainsano-

ja. Tulevaisuudessa innovaatiotoiminta uskotaan olevan keskeisessä asemassa kilpailuky-

vyn takaajana. (Toikko & Rantanen 2009, 7-8.) Toiminnan kehittäminen kohdistuu yleensä 

joko ihmisiin, teknologiaan tai toimintoihin. Vaikka pääsääntöinen huomio on teknologian 

kehittämisessä, pitää muistaa, että se vaikuttaa myös tietojenkäsittelykäytänteisiin sekä 

tietojenkäsittelyä tekeviin ihmisiin. (Pohjonen 2002, 14.) 

 

Virtanen & Wennberg (2005, 33) toteavat, että prosessin kehittäminen merkitsee aina 

uuden luomista ja näin vanhasta luopumista. Toikko & Rantanen (2009, 56) kertovat, että 

kehittäminen pitää perustella ja ottaa kantaa siihen, mitä ja miksi kehitetään. Prosessimai-

nen kehittäminen etenee toiminnan perustelusta ja organisoinnista varsinaiseen toteutuk-

seen ja sen arviointiin. Toiminnan lähtökohdan määrittelyssä on olennaista vastata kysy-

mykseen: miksi jotakin pitää kehittää juuri nyt? Yleensä tämä on nykytilanteen ongelma tai 

tulevaisuuden visio ihannekuvasta. Myös kehittämistoiminnan perusteluissa tavoite kannat-

taa määrittää mahdollisimman konkreettisesti. Usein kehittäminen joudutaan rajaamaan 

yhteen tai kahteen tavoitteeseen, vaikka niitä voisikin määritellä useita. Perusteluissa ote-

taan kantaa yleensä myös kehittämistoiminnan merkittävyyteen. Mitä ajankohtaisempi 

kehittämisteema on, sitä merkittävämpi se on. Innovatiivisille prosesseille ominaista on 

ennakoimattomuus. Toimintaa ei voida yleensä ennalta suunnitella, varsinkaan, jos työs-

kennellään monimutkaisten sosiaalisten verkostojen parissa. Kehittämisprosessissa on 

normaalia, että sen kulkua joudutaan koko ajan korjaamaan ja suuntaamaan uudelleen. 

(Toikko & Rantanen 2009, 8-10.) 

 

Tässä luvussa käsitellään tutkielman empiirisen osan rakentumisen kannalta oleellista teo-

riaa, jota tarvitaan hankinnan prosessin kartoittamiseen; nykytilaselvityksen laatimiseen ja 

prosessin kuvaamiseen. Prosessin kartoittamisen kannalta tässä luvussa selvitetään proses-

siajattelun ideaa, prosessin käsite, prosessin mallintamisen tekniikat, prosessin kehittämistä 

ja osallistumista kehittämistoimintaan. 
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2.1 Prosessiajattelun idea 
 

Virtasen & Wennbergin (2005, 11) mielestä prosessilähtöisyys on tapa ymmärtää uudella 

tavalla, kun taas Laamanen (2007, 54) painottaa, että prosessiajattelun eräs keskeisenä ta-

voitteena on edistää itseohjautuvuutta. Prosessiajattelu on ensisijaisesti toimintae-

dellytysten ja vaikuttavuustavoitteiden välisen suhteen pohtimista sekä optimaalisten ra-

kenteiden hakemista strategian ja yhteiskunnallisten tavoitteiden kannalta (Virtanen & 

Wennberg 2005, 114). Laamanen (2007, 21-23) määrittelee teoksessaan, että prosessiajat-

telun idea lähtee liikkeelle asiakkaasta ja hänen tarpeestaan. Seuraavaksi mietitään tuotteet 

ja palvelut, joilla tarve tyydytetään. Tämän jälkeen suunnitellaan prosessi eli toimenpiteet 

ja resurssit, joilla saadaan aikaan halutut tuotteet ja palvelut, eli selvitetään, mitä tietoja ja 

materiaaleja tarvitaan prosessin toteuttamiseen ja mistä ne hankitaan. Virtanen & Wenn-

berg (2005, 125) korostavat, että prosessiajattelun kulmakiviä ovat selkeys, yksiselitteisyys 

ja olennaisuus (vain tarpeellinen informaatio) sekä se, että prosessit alkavat ja päättyvät 

asiakkaaseen. 

 

Virtanen & Wennberg (2005, 82) painottavat, että prosessikehittämistä toteutetaan organ-

isaatiossa, joka keskittyy oleellisiin kysymyksiin. Ennen kuin yritys pureutuu sen ydin- ja 

tukiprosesseihin, sen pitäisi pystyä hahmottamaan toimintaympäristöään tarkoi-

tuksenmukaisella tavalla. Organisaation täytyy ensin hahmottaa toimintaympäristönsä 

haasteet, miettiä strategiset valinnat ja organisaatiota koskevat rakenteelliset ratkaisut, en-

nen kuin prosessin kehittäminen eli tunnistaminen, määrittäminen ja nimeäminen sekä 

kuvaaminen on mahdollista. 

 

Prosessiajattelun hyödyntäminen on välillä osoittautunut erittäin vaikeaksi. Yksi syy tähän 

on se, että prosessiajattelu näyttää toimivan intuitiota vastaan ja tehottomat työmenetelmät 

organisaation johtamisessa haittaavat prosessiajattelun hyödyntämistä. Suurin osa ihmisten 

toiminnoista ohjautuu ihmismielen kierrosta, jossa reaktioita säätelee useimmin pelko ja 

uhka kuin uudet mahdollisuudet ja tavoitteet. Tämä johtaa siihen, että voi olla vaikea ir-

taantua tapahtumien virrasta ja tarkastella prosessia ja ymmärtää syy-seuraussuhteita. Toi-

nen prosessiajattelun vaikeus on mielen rajallinen käsityskyky. Nykyelämä on monimut-
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kaista ja kiireistä, ja ihmiset ovat samanaikaisesti useiden erilaisten tapahtumaketjujen vai-

kutuspiirissä. Tällöin prosessiajattelulle jää vähemmän tilaa. Prosessi on nimenomaan ajat-

telun tulos, looginen ja usein abstrakti malli syy-seuraussuhteista. (Laamanen 2007, 23-

24.) 

 

2.2 Mikä on prosessi? 
 

Prosessit tuovat järjestystä kaaokseen. Davenport (1993, 5) kuvailee prosessin yksinkertai-

seksi ja mitatuksi toimintojen sarjaksi, jonka tarkoitus on tuottaa tietty tuotos (output) asi-

akkaalle. Prosessi on erityinen tilaus työtehtäviä ajasta ja paikasta riippumatta, mutta siinä 

selkeä toiminnan rakenne. Hammer (2010, 11) toteaa, että kaikki työ on prosessityötä, 

vaikka se usein mielletään hyvin jäsenneltyihin tehtäviin, kuten tilauksiin, hankintoihin tai 

asiakaspalveluun. Prosessi voi siis olla yksittäisen rutiinin tai luovan työvaiheen sijoitta-

mista muiden toimintojen kanssa, mikä johtaa tuloksiin. Haikala & Mikkonen (2011, 137) 

määrittävät prosessin systeemisenä toimintatapana jonkin tavoitteen saavuttamiseksi. Vir-

tanen & Wennberg (2005, 14) painottavat prosessin olevan tapahtumasarja tai kehit-

yskulku, joka on positiivisesti ja eteenpäin menevästi latautunut.  

 

Prosessi koostuu ihmisistä, tehtävistä, järjestelmistä, työkaluista, menetelmistä sekä muista 

prosesseista. Prosesseille ominaista on niiden tavoitteellisuus, ohjeistus, näkyvyys, suunni-

telmallinen toiminnan kehittäminen sekä omistajuus. Prosessille määritettyjä tavoitteita 

pyritään mittaamaan ja ohjeistuksella taas kuvataan prosessin toimijat, vastuut ja aktivitee-

tit. Näkyvyydellä voidaan todentaa, että on toimittu prosessin mukaisesti. Prosessin tavoit-

teiden toteutumista arvioidaan ja mitataan ja sitä mukaa toimintatapoja kehitetään suunni-

telmallisesti. Prosessin tehokkuus, kehitys, mittareiden seuranta, tietojärjestelmäratkaisut ja 

muutosten käyttöönotto on prosessin omistajan tai omistajien vastuulla. (Haikala & Mik-

konen 2011, 137.)  

 

Jotta toiminta on riittävän prosessimaista, on prosessille olemassa tiettyjä ehtoja ja 

ominaisuuksia (Lillrankin ja Venesmaa 2011, 195; Virtanen & Wennberg 2005, 120-122):  

1. Prosessilla on aina asiakas eli joku, jonka tarpeita varten prosessi on olemassa. 

2. Prosessilla on selkeä alku ja loppu. 
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3. Prosessi alkaa asiakkaasta ja hänen tarpeestaan ja päättyy tarpeen tyydyttymiseen. 

4. Prosessi käyttää siihen kohdistettuja resursseja muuttaakseen syötteet (input) 

tuotoksiksi (output) ja näin asiakkaan hyödyksi. 

5. Prosessi on toisiinsa loogisesti liittyvien toimintojen sarja. 

6. Prosessi koostuu useista osaprosesseista ja toiminnoista, joilla kullakin on omat 

vastuuhenkilöt. 

7. Prosessin tuloksena syntyy suoritteita, joiden kautta prosessin vaikutukset syntyvät. 

8. Prosessin suorituskykyä mitataan. 

9. Prosessin tulos voidaan etukäteen määritellä ja prosessin virtaus suunnitella ennen 

tuotantoa. 

10. Prosessin toistettavuus. Se voidaan toistaa identtisenä tai samantyylisenä. Toistojen 

voidaan olettaa tuottavan samanlaisen tai lähes samanlaisen tuloksen. Jos prosessia 

parannetaan, myös tulokset voivat parantua. 

11. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy prosessien välityksellä. 

 

Laamanen (2007, 19) käyttää prosessista mielellään sanaa toimintaprosessi, joka on ha-

vainnollistettu kuvassa 4. Se on joukko loogisesti toisiinsa liittyviä toimintoja ja niiden 

toteuttamiseen tarvittavia resursseja, joiden avulla saadaan aikaan toiminnan tulokset. Pro-

sessia ei kuitenkaan ole syytä nähdä pelkkänä toimintana. Laamanen (2007, 20) korostaa, 

että toimintaa ei ole hyödyllistä jäsentää ilman toteuttajia eli resursseja.  

 

 
Kuva 4. Toimintaprosessi (Laamanen 2007, 20). 

 

Input ja Syötteet ovat tietoa ja materiaalia, jotka jalostuvat prosessissa. Prosessin tuloksena 

saadaan tuotteita ja palvelua (output) sekä prosessilla aikaan saatavaa suorituskykyä. Pro-
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sessin käsite koostuu siis toiminnasta, resurssista ja tuotoksesta, joihin liittyy suorituskyky. 

Vaikka tässä määritelmässä ei erikseen mainita palautetta, se on tärkeä osa prosessin ideaa. 

Prosessin idea lähtee liikkeelle siitä, että on olemassa jotain toistuvaa ja pysyvää, jota voi-

daan kehittää. (Laamanen 2007, 20.) 

 

Hammer (2010, 5) määrittää prosessin kehää kiertävänä toimintana. Kuvassa 5 on havain-

nollistettu prosessin rakenne ja sen sykli.  

 

 
 

Kuva 5. Prosessin sykli (Hammer 2010, 5). 

 

Prosessin sykli alkaa prosessin muodostamisella ja näkyväksi tekemisellä. Seuraavaksi 

määritellään prosessin kriittiset mittarit, jotka muodostuvat esimerkiksi asiakkaan tarpeista 

ja yrityksen vaatimuksista. Näitä verrataan prosessille asetettuihin tavoitteisiin. Tavoitteet 

voivat pohjautua asiakkaiden odotuksiin, kilpailijoiden vertailuun ja nykytilan selvitykseen 

sekä yrityksen tarpeisiin ja muihin lähteisiin.  
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Jos prosessin suorituskyky ei vastaa asetettuja tavoitteita, pitää tämän syy määrittää. Pro-

sessi ei täytä suorituskyvyn vaatimuksia yleensä virheellisten rakenteiden tai puutteellisen 

toteuttamisen johdosta. Tämä on syytä aina dokumentoiden määrittää ja selventää. Yleensä 

syy on suunnittelun puute, joka näkyy toiminnassa ilmenneinä vaikeuksina. Jos vika löytyy 

toteutuksesta, täytyy määritellä, johtuuko se riittämättömästä koulutuksesta, resurssista vai 

esimerkiksi viallisesta laitteesta. Suunnittelun ongelma on siinä, että suorituskyvyn testa-

uksessa ongelmia on helppo löytää, mutta niitä on yleensä vaikea korjata. Tämä vaatii ko-

ko prosessin rakenteen läpikäymistä uudelleen. Kun toimenpide on valittu ja toteutettu ja 

tämän tulokset arvioitu, aloitetaan kehää kiertämään uudestaan. (Hammer 2010, 5.) 

 

2.3 Prosessin tunnistaminen ja jäsentely 
 

Prosessin tunnistaminen alkaa yleensä toiminnan suunnittelulla tai sitä tukevalla toimin-

nalla ja päättyy arviointiin tai seurantaan. Tärkeää on selvästi määritellä, mihin prosessilla 

pyritään ja mistä prosesi alkaa ja mihin päättyy. Tunnistamisvaiheessa määritellään keskei-

set tavoitteet, asiakkaat, toiminnat ja suoritteet. (Virtanen & Wennberg 2005, 115-117; 

Laamanen 2007, 52.) 

 

Jotta prosessissa saatuja hyötyjä voidaan toteuttaa, sen tulee olla selkeästi jäsennelty.  

Hammerin (2010, 11) mukaan prosesseista voidaan erottaa ydin- ja tukiprosessit. Ydinpro-

sesseja voivat olla esimerkiksi tuotteen kehittäminen, tuotteen toimittaminen ja tyytyväi-

syyden ylläpitäminen. Ydinprosesseihin kuuluvat niin kaupalliset kuin kehitysprosessit. 

Ydinprosessit luovat arvoa ja tuottavat palveluja ulkopuolisille asiakkaille ja ovat olennai-

nen osa organisaation liiketoimintaa.  

 

Kehitysprosessit keskittyvät yleensä erittäin luoviin tehtäviin, kuten tuotteiden kehittämi-

seen tai kysynnän lisäämiseen. Niiden tehtävä on parantaa jo olemassa olevia ydin- ja tuki-

prosesseja. Tukiprosessin asiakas on organisaation sisäinen. Tukiprosessit mahdollistavat 

ydinprosessin toiminnan. Näihin voi kuulua esimerkiksi tiedotus, raportointi, järjestelmien 

kehittäminen, tietohallinto ja laadunhallinta. Prosesseista voidaan erottaa vielä kolmas 

luokka, joka on johtamisprosessit. Nämä ovat johdon prosesseja, kuten strateginen suunnit-

telu, riskienhallinta ja tulosohjaus. (Hammer 2010, 11.) Laamasen (2007, 54-55) mielestä 
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johtamisprosessi on kuitenkin huonosti valittu ja kuvattu eikä hän suosittelisi sen käyttöä. 

 

Laamanen (2007, 54-55) ja Virtanen & Wennberg (2005, 118) luokittelisivat prosessit vain 

ydin- ja tukiprosesseihin. Vaikka prosessit luokitellaan pääsääntöisesti vieläkin tarkemmin, 

kuten tuote-, palvelu-, asiakas-, pää-, ydin-, tuki-, avain-, sekä ali-, johtamis- tai ohjauspro-

sesseihin, Laamanen (2007, 54) painottaa teoksessaan, että tällainen luokittelu on jokseen-

kin keinotekoinen. Hänen mielestään prosessit tulisi tunnistaa ja kuvata yhdessä tasossa. 

Näin syntyisi prosessien verkko, jonka muodostumista ohjataan kysymyksillä: kuka on 

asiakas ja mitkä ovat hänen tarpeensa? Virtasen & Wennbergin (2005, 118) mielestä 

luokittelulla ei ole niin merkitystä, kunhan muistaa aloittaa prosessin tunnistamisen organ-

isaation ydintoiminnasta. Omasta mielestäni prosessit tulee luokitella vain ydin- ja tukipro-

sesseihin. Olennaisempaa on kuitenkin pitää mielessä jokaisen prosessin asiakas ja hänen 

tarpeensa. 

 

Prosessin alkuvaiheessa on hyvä kiinnittää huomiota prosessin nimeämiseen. Prosessien 

kuvaus- ja nimeämiskäytännöt ovat viestinnän välineitä ja niiden tarkoitus on auttaa ym-

märtämään toiminnan tarkoitusta, tavoitteita ja tuloksia. Prosesseja ei tule nimetä yksiköi-

den tai osastojen mukaan. Ennen prosessin nimeämistä tulee aina tiedostaa prosessin tar-

koitus. (Laamanen 2007, 59; Virtanen & Wennberg 2005, 121.) 

 

2.4 Prosessin määrittely ja kuvaaminen 
 

Kun prosessi on tunnistettu, seuraava vaihe on sen määrittely ja kuvaaminen. Prosessin 

määrittely ja kuvaaminen auttavat ihmisiä ymmärtämään kokonaisuutta ja mahdollistavat 

työn itseohjautuvuuden ja kehittämisen. (Laamanen 2007, 21-23.) Määrittelyssä täsmen-

netään prosessin sisältö. Aluksi tulee tunnistaa ja suunnitella prosessien keskeiset vaiheet. 

Prosessin suunnittelussa eritellään, mitä tehtäviä on tarkoitus suorittaa, kuka tekee ja mil-

loin, missä paikoissa ja olosuhteissa, millä tarkkuudella ja tiedoilla. Määrittelyn aluksi 

pitää tunnistaa kunkin osaprosessin keskeiset toiminnot sekä näistä vastaavat henkilöt. Pro-

sessissa mukana olevien ihmisten tulee ymmärtää koko prosessi ja sen tavoitteet. Heidän 

pitää omaksua tiimityö ja kyky hallita itseään. Näitä ominaisuuksia tarvitaan prosessimai-

sessa päästä-päähän työskentelyssä. Näiden lisäksi pitää tunnistaa sellaiset prosessin suorit-
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teet, jotka liittyvät prosessin eri vaiheisiin. Lopuksi määritellään sidosryhmäkohtaiset 

vaatimukset, näitä kuvaavat suorituskykymittarit ja tavoitearvot. (Hammer 2010, 8; Vir-

tanen & Wennberg 2005, 121-122; Laamanen 2007, 21-23.) 

 

Prosessi tarvitsee tarkat mittarit, joilla on alku ja loppu. Nämä voivat alkaa asiakkaiden 

tarpeista ja yrityksen tavoitteista. Mittareista, kuten laadusta ja nopeudesta, muodostetaan 

prosessin tavoitteet, joita peilataan ja arvioidaan sen tuottamaan suorituskykyyn. Mit-

tauksesta saadun informaation perusteella toimintaa ja prosessia voidaan edelleen kehittää. 

(Hammer 2010, 8; Virtanen & Wennberg 2005, 121-122; Laamanen 2007, 21-23.) 

 

Prosessin kuvaaminen on prosessin hallinnan, arvioinnin ja parantamisen apuväline. Pros-

essien kuvaus ei ole itsetarkoitus ja ennen sen aloittamista tulee pohtia, minkä tason pros-

essikuvausta tarvitaan. Prosessin kuvaaminen on hyvä keino esittää organisaation käytän-

nön työtä. Lillrankin ja Venesmaan (2011, 195) mukaan prosessin kuvaamiseen tehokas 

keino on käyttää vuokaaviota, joka tunnistaa tulot (inputs) ja lähdöt (outputs). Conger 

(2010, 132) suosittelee prosessikaavion tekemistä, jotta voidaan suorittaa prosessin 

analysointi. Kaaviossa kuvataan prosessiin osallistuvien (ihmiset, sovellukset ym.) roolit, 

toiminnot ja niiden väliset vuorovaikutukset.  

 

Aguilar-Saven (2004, 134) painottaa, että prosessin kuvaamiseen on useita menetelmiä. 

Yleisimmät ja käytetyimmät menetelmät ovat vuokaavio, tietovirtakaavio, prosessikaavio 

ja Gantt-kaavio. Vuokaaviolla prosessi voidaan kuvata usealla eri tavalla, sen kulku on 

helppo tunnistaa ja sitä helppo ymmärtää ja käyttää. Vuokaavio sopii parhaiten prosessin 

yksityiskohtien esittelyyn. Tietovirtakaavio näyttää prosessissa liikkuvan tiedon kulun pai-

kasta toiseen. Se näyttää, kuinka informaatio tulee ja lähtee prosessissa. Gantt-kaavio listaa 

tehtävät tai toiminnot, jotka voidaan suorittaa prosessissa, ajan mukaan.  Prosessin kulkua 

voidaan kuvata tarkemmin myös työnkulkukaaviolla, jossa havainnollistetaan tiedon kulku 

eri toimijoiden ja järjestelmien välillä (JUHTA, 2012, 10). Itse käytin työn empiirisessä 

osassa prosessikaaviota, koska siinä pystyin selkeästi havainnollistamaan prosessin kulun. 

Siinä kuvataan selkeästi toiminnan periaatteet, toiminnot ja suorittajat. Myös roolit ovat 

mukana kaaviossa, ja näin ihmiset pystyvät sijoittamaan itsensä prosessiin. 
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Laamanen (2007, 79-81) painottaa toiminnan ymmärtämistä. Hän painottaa, että prosessi-

kuvaus ei välttämättä tarvitse olla vuokaavio, vaan prosessin voi kuvata millä tahansa hy-

väksi havaitulla tekniikalla. Tähän hyvä väline on prosessikaavio, jossa prosessissa olevat 

henkilöroolit on sijoitettu vasempaan laitaan niin, että asiakas sijoitetaan aina ylimmäksi ja 

tehtävät etenevät horisontaalisesti vasemmalta oikealle. Tehtävä on merkitty neliöllä, tie-

donkulun vaikutusta nuolella ja asiakkaan toimintaa korostetaan soikiolla. Ihmisen omak-

sumiskyvyn kannalta on oleellista, ettei toimintoja ole liian monta yhdessä kaaviossa. Li-

säksi kaaviossa käytettävien symbolien määrä olisi pidettävä mahdollisimman vähäisenä.  

 

Laamanen (2007, 76) kertoo teoksessaan, että hyvä prosessikuvauksen sisältää prosessin 

kannalta kriittiset asiat sekä esittää asioiden väliset riippuvuudet. Lisäksi hyvä prosessiku-

vaus auttaa ymmärtämään sekä kokonaisuutta että omaa roolia tavoitteiden saavuttamises-

sa. Hyvälle prosessikuvaukselle on ominaista, että se edistää prosessissa toimivien ihmis-

ten välistä yhteistyötä sekä antaa mahdollisuuden toimia joustavasti tilanteen mukaan. 

 

Laamanen (2007, 78) esittelee prosessikuvauksen mallin, joka perustuu prosessin kannalta 

oleellisiin taustakysymyksiin. Prosessikuvausmalli on esitetty seuraavassa: 

 

1. Soveltamisala 

a. Mihin prosessia sovelletaan? 

b. Mistä prosessi alkaa ja mihin päättyy? 

2. Asiakkaat, heidän tarpeensa ja vaatimuksensa 

a. Keitä ovat prosessin asiakkaat ja sidosryhmät? 

b. Mihin he käyttävät prosessin tuotteita ja palveluita sekä millaisia vaatimuk-

sia he asettavat? 

3. Tavoite 

a. Mikä on prosessin päämäärä (tarkoitus, tehtävä, missio)? 

b. Mitkä ovat prosessin menestystekijät? 

c. Miten prosessin suorituskykyä mitataan? 

4. Syötteet, tuotteet ja palvelut 

a. Mitkä ovat prosessin syötteet, tuotteet ja palvelut? 

b. Miten tietoja hallitaan? 
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5. Prosessikaavio 

a. Mikä on prosessin karkeavaiheistus? 

b. Millainen on prosessikaavio? 

6. Vastuut 

a. Mitkä ovat keskeiset roolit ja tiimit? 

b. Mitkä ovat rooleihin ja tiimeihin liittyvät tärkeimmät tehtävät, kriittiset 

päätökset ja asemavastuut? 

c. Mitkä ovat prosessiin liittyvät keskeiset pelisäännöt? 

 

Mielestäni tämä malli on selkeä ja se toimii hyvin myös tämän tutkimuksen kannalta. 

Käytän tätä tutkielman prosessikuvauksen muodostamisessa. 

 

2.5 Prosessin analysoiminen ja kehittäminen 
 

Kehittämisprosessiin kuuluu myös olennaisesti toiminnan arviointi. Sen tavoitteena on 

tiedon tuottaminen, jotta prosessia voidaan ohjata. Arvioinnissa puntaroidaan kehittämisen 

perustelua, organisointia ja toteutusta. Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa kehitettävästä 

asiasta ja siinä analysoidaan, onko kehittäminen saavuttanut tarkoituksensa sekä onko se 

onnistunut miltä osin. (Toikko & Rantanen 2009, 61-62, 84.) Melãon & Piddin (2000, 113) 

mukaan prosessin suorituskykyä arvioidaan usein rahan, resurssien ja ajankäytön tehok-

kuudella suhteessa asiakastyytyväisyyteen. Tällaisen näkökulman heikkous on siinä, ettei 

se ota huomioon henkilöstöön, organisaatioon tai toimintaympäristöön liittyviä asioita. 

Näin mallintamisen lähtökohtana on prosessin muuttumattomuus. Prosessikehitys on on-

nistunut, jos se saavuttaa sille asetetut tavoitteet sekä prosessin aikana että pidemmän aika-

välin kuluessa.  

 

Arviointiin on tärkeää osallistaa kaikkia kehittämisen sidosryhmiä. Toikko & Rantanen 

(2009, 61-62, 84) painottavat, että on tärkeää arvioida kehittämistoimintaa niin sisältä- 

kuin ulkoapäin. Sisäisessä arvioinnissa arvioija analysoi sitä toimintaa, jota on itse toteut-

tamassa, kun taas ulkoisessa arvioinnissa arvioija tarkastelee kehittämistoimintaa ulkoa-

päin. Ulkoinen arviointi mahdollistaa puolueettoman ja tutkimuksen mielessä luotetta-

vamman näkökulman, kun taas sisäi- sen arvioinnin vahvuus on hyvä kohteen tuntemus, 
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mahdollisuus monipuolisiin aineistoihin sekä suora mahdollisuus hyödyntää saatua arvi-

ointitietoa toimintojen kehittämiseen.  

 

Laamasen (2007, 97-98) mukaan prosessin arvioimisessa yleisin virhe on antaa liikaa val-

taa kriittisyydelle. Tämä tapahtuu helposti sen takia, että ihmismieli toimii luontaisesti ne-

gatiivisen, poissulkevan, logiikan kautta. Tämän takia on hyvä noudattaa arviointimallia. 

Arviointimalli sisältää seuraavat kohdat: 

- prosessin kuvauksen esittely. 

- prosessin kuvauksen arviointi sovittujen kriteerien perusteella (vahvuu-

det/heikkoudet). 

- näkemysten esittely. 

- parantamisalueiden priorisointi, mahdolliset parannusideat. 

- jatkotoimenpiteistä sopiminen, mahdollinen hyväksyntä. 

 

Prosessien kehityshaasteena on saada palvelutilanne toimimaan myös yllättävissä tilanteis-

sa niin, että asiakkaalle jää organisaatiosta miellyttävä tunne ja että hän kokee saavansa 

hyvää palvelua. Esimerkiksi konsultointi tai lääkärin vastaanotto ovat palveluprosesseja, 

joissa erityispiirteenä ovat niiden vaatimat asiantuntijuus ja luova toiminta. Tulos voi olla 

ennalta epävarma, vaikka kaikki osapuolet yrittävät kaikkensa. Tällaisen prosessin vaiheet 

tapahtuvat välillä epämääräisessä järjestyksessä tai jäävät tapahtumatta. Prosessin vaiheista 

tai onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä voidaan sanoa jotain hyvin karkealla tasolla, mut-

ta jää asiantuntijan tilannekohtaisen arvion varaan, kuinka asiat käytännössä tapahtuvat. 

(Laamanen 2007, 20-21.) 

 

2.6 Tietojärjestelmän monialainen kehittäminen ja siihen osallistumi-
nen 

 

Kehittämistoiminta on ennen kaikkea sosiaalinen prosessi, joka edellyttää ihmisten aktii-

vista osallistumista ja vuorovaikutusta. Jotta kehittäminen olisi mahdollisimman tuloksel-

lista, on tärkeää ottaa eri sidosryhmät mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon heti alusta 

lähtien. Tällä tavoin varmistetaan eri tahojen intressien ja tarpeiden huomioiminen. (Toik-

ko & Rantanen 2009, 89-90.) Pohjonen (2002, 46-47) painottaa, että myös tietojärjestel-
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män kehittäminen tulisi olla monialaista ja kehittämisessä huomioitava muitakin kuin tieto-

teknisiä henkilöitä. Tietojärjestelmän kehittäjän kannalta tärkein ryhmä kehittämiseen osal-

listuvista ihmisistä on järjestelmää päivittäisessä työtehtävissään käyttävät henkilöt. Käyt-

täjät ovat keskeinen informaatiolähde vaatimuksia määriteltäessä ja analysoitaessa, koska 

he tuntevat kohdealueen ja siihen liittyvät tehtävät hyvin. Käyttäjiltä voidaan kerätä tietoa, 

kyselyillä ja haastatteluilla tai he voivat kuulua asiantuntijoina projektiryhmään. Harvem-

min käyttäjät osallistuvat konkreettisesti määrittely-, suunnittelu- ja toteutusvaiheisiin, 

vaikka se on myös mahdollista.  

 

Kehittäminen edellyttää luonnollisesti toteutusta eli varsinaista kehittävää toimintaa. To-

teutus muodostuu ideoinnista, priorisoinnista, kokeiluista ja mallintamisesta. Vaikka ide-

ointi nousee esille jo aikaisemmissa vaiheissa, toteutuksen yhteydessä ideointiin voi palata, 

sitä laajentaa ja tarkastella uusista näkökulmista. Kaikkea mahdollista ei voida toteuttaa, 

joten joudutaan priorisoimaan asioita. Toteutus pitää rajata ja kohdentaa mahdollisimman 

tarkasti. (Toikko & Rantanen 2009, 59-60.) 

 

Kokeilutoiminnassa kokeillaan uutta toimintatapaa tietyissä jaksoissa ja samalla kerätään 

koko ajan palautetta. Palautteesta keskustellaan kokeilun aikana ja sen päätteeksi. Palaut-

teen perusteella toteutusta muutetaan ja kehitetään seuraavalle kerralle. Konkreettisen te-

kemisen ohella kehittämistoimintaan liittyy pohtiva ja analysoitava taso, jossa erilaisissa 

työryhmissä keskustellaan kehittävästä toiminnasta. Kokeilevan toiminnan avulla tähdä-

tään kehitystulosten kuvaamiseen eli mallintamiseen. Esimerkiksi uuden työtavan mallin-

nus on kehitystulos ja yleensä käytäntöjen kuvauksista syntyy eräänlaisia tuotteita. (Toikko 

& Rantanen 2009, 59-60.) 

 

Toikko & Rantanen (2009, 94-95) määrittävät neljä erilaista näkökulmaa, joilla sosiaalisten 

prosessien tukemista ja osallistamista voidaan lähestyä. Nämä ovat johtamistapa, organi-

sointitapa, koulutus ja työnohjaus sekä käyttäjien ja toimijoiden osallistumisen mahdollis-

taminen. Kehittämistoiminnan johtamistavoissa korostuu matala hierarkia, tietojen välit-

tyminen ja tiimien ja johdon vuorovaikutus. Tiimit ja ryhmät nähdään organisointitapana, 

jonka avulla osallisuutta voidaan tukea. Ne mahdollistavat yhteisesti jaetun prosessin, sii-

hen liittyvän päätöksenteon ja arvioinnin. Sosiaalisia prosesseja voidaan tukea myös koulu-
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tuksen ja työnohjauksen avulla. Kehittämisessä on kyse oppimisprosessista, koska kehit-

täminen edellyttää usein asioiden tekemistä uudella tavalla.  

 

Kehittämistoiminnassa on lukuisia haasteita, joista yksi on toimijoiden osallistaminen. 

Yleisesti voidaan olettaa, että tärkeään hankkeeseen löytyy kuin itsestään innokkuutta osal-

listua. Kuitenkin arjen kiireet ja erilaiset intressitulkinnat voivat johtaa pintapuoliseen tai 

vähäiseen sitoutumiseen. Toinen iso haaste on kehittämisen raportointi ja kehittämisen 

aikainen tiedontuotanto. Kehittämisraportit kirjoitetaan usein menestystarinoiden muotoon 

ja tällä tavoin ne kuvaavat harvoin aitoa todellisuutta. Tärkeää on kiinnittää huomiota sys-

temaattiseen kehittämistoimintaan, jolla pyritään myös hyvään tiedontuotantoon. (Toikko 

& Rantanen 2009, 8-10.)  

 

Pohjosen (2002, 50-51) mukaan kehittämishankkeessa käyttäjien ja kehittäjien välisessä 

kommunikaatiossa ongelmia aiheuttavat erilaiset odotukset, käyttäjien vastarinta, käyttäjä-

ryhmien erilaiset tavoitteet ja kehittäjistä johtuvat ongelmat. Yhteisen kielen löytyminen 

voi olla vaikeaa, kun kehittäjä haluaa saada tietoa järjestelmän ominaisuuksiin liittyvistä 

tiedoista, kun taas käyttäjää kiinnostaa enemmän organisaationsa tavoitteet ja keinot sekä 

kuinka ne saavutetaan järjestelmää hyödyntämällä.  

 

Käyttäjäryhmillä voi olla erilaisia tavoitteita järjestelmän suhteen. Loppukäyttäjälle järjes-

telmä näyttäytyy vain välineenä normaalien tehtävien suorittamiseen, kun taas johdolle se 

näyttäytyy valvonnan ja ohjauksen välineenä. Jos kehittäjät eivät tunne toimintayksikön 

perustoimintoja, rooleja ja ilmapiiriä riittävän hyvin, siitä voi aiheutua kommunikaatiovai-

keuksia. Kehittäjän tuleekin arvioida työskentelyään ja olla tietoinen näistä toimintayksi-

kön sisäisistä tekijöistä. Onnistuneeseen kommunikointiin vaaditaan kuitenkin käyttäjä- ja 

kehittäjäosapuolten yhteistä panostamista. (Pohjonen 2002, 50-51.) 

 

Kuten huomasimme, kehittämisprosessissa kommunikaatio on isossa roolissa käyttäjien ja 

kehittäjien välillä. Jotta ylipäänsä kehittämistyöstä saadaan hyviä tuloksia, asiakasorgani-

saatio oma osallistuminen on prosessiin avainasemassa. On tärkeää, että kaikilla on sa-

mankaltaiset odotukset ja tavoitteet kehitettävästä aiheesta. Yhteisen kielen löytäminen voi 

olla vaikeaa. Tämän lisäksi henkilöiden taustat ja tulokulmat prosessiin vaikuttavat. Onnis-
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tuneeseen kommunikointiin vaaditaan aina käyttäjä- ja kehittäjäpuolen yhteistä sitoutumis-

ta. Seuraavassa luvussa käsittelemme tietojärjestelmän kehittämisprosessin keskeisiä vai-

heita. Varsinkin vaiheita, kuten esitutkimusta, vaatimusmäärittelyä ja testausta tullaan to-

teuttamaan ja hyödyntämään työn empiirisessä osassa.  
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3 TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISPROSESSI 
 

Tietojärjestelmän kehittäminen on muutosprosessi, joka on sitä suorittavalla organisaatiolle 

osa sen oman toiminnan kehittämistä. Toiminnan kehittämisellä on tarkoitus saada aikaan 

toimintatavan muutos, jolle Pohjonen (2002, 14) asettaa seuraavat tavoitteet: 

1. Se auttaa toimintayksikköä suuntautumaan tavoitteisiinsa entistä paremmin. 

2. Se mahdollistaa entistä vaativampien tavoitteiden asettamisen. 

3. Se tekee mahdolliseksi jonkin uuden toiminnon. 

4. Se tehostaa jo olemassa olevia toimintatapoja. 

 

Kuvassa 6 on havainnollistettu tietojärjestelmän kehittäminen, jonka suorittaa tietty kehi-

tysryhmä asetettujen tavoitteiden mukaisesti kohdejärjestelmälle. Ensiksi kehittäjät tarkas-

televat kohdejärjestelmää, tämän analyysin perusteella he asettavat kehittämistavoitteet, ja 

lopuksi he muuttavat järjestelmää vastaamaan uusia tavoitteita. Tyypilliset piirteet nykyai-

kaisen tietojärjestelmän kehittämiselle ovat asiakaslähtöisyys, ryhmätyö sekä laajat integ-

roituneet järjestelmät. (Pohjonen 2002, 16.) 

 

 
 

Kuva 6. Tietojärjestelmien kehittämisen prosessi (Pohjonen 2002, 16). 
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Tietojärjestelmän kehittäminen organisaatiossa alkaa yleensä siitä, kun on tarve kehittää 

uutta tai ylläpitää vanhaa. Tarpeen kehitystyölle voi antaa asiakkaan vaatimukset, uudet 

tekniset mahdollisuudet, kehittämispaineet, jonkin toisen kehityshankkeen tai esimerkiksi 

kokonaistutkimuksen perusteella havaitut tarpeet. (Pohjonen 2002, 26.) Tietojärjestelmän 

kehitysprosessille ei ole olemassa yhtä ainoaa ja oikeaa vaihtoehtoa, vaan prosessi ja käy-

tettävät menetelmät saattavat muuttua projektin luonteesta riippuen. Seuraavaksi tarkaste-

lemme kutakin kehittämisen vaihetta erikseen. Pääpaino on esitutkimuksessa, vaatimus-

määrittelyssä ja testauksessa, koska näitä ja näistä johdettuja tuloksia implementoidaan 

työn empiirisessä osassa.  

 

3.1 Kehittämisen vaiheet 
 

Tietojärjestelmän elinkaarella tarkoitetaan peräkkäisiä tietojärjestelmän kehitykseen liitty-

viä vaiheita. Vaihejaolla määritellään kehittämisen tehtävät, ajoitukset ja riippuvuudet toi-

sistaan. Vaihejako auttaa hallitsemaan kunkin vaiheen käsitteitä, ongelmia, menetelmiä ja 

työkalujen hallitsemista. Se tarjoaa luonnollisen tavan määrittää tarvittavat tarkastuspisteet 

tietojärjestelmän elinkaaren aikana. Pidemmällä tähtäimellä vaihejaon avulla voidaan tehdä 

prosessista toistettavia organisaation muille kehittämishankkeille. (Pohjonen 2002, 26.) 

 

Kuvassa 7 esitetty vaihejako alkaa tavallisesti esitutkimuksesta, jossa selvitetään järjestel-

män rakentamisen mahdollisuus ja mielekkyys. Seuraavana tehdään vaatimusmäärittely, 

jonka tarkoituksena on selvittää järjestelmälle odotetut vaatimukset eli mitä sen odotetaan 

tekevän. Analyysivaiheessa tunnistetaan vaatimukset ja työstetään niitä kohti toimintaa. 

Tämän jälkeen järjestelmää aletaan varsinaisesti toteuttamaan suunnittelu, toteutus ja tes-

tausvaiheissa. Kun järjestelmän on valmis, vuorossa on ylläpitovaihe, joka jatkuu tietojär-

jestelmän elinkaaren loppuun asti. (Pohjonen 2002, 26.) 
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Kuva 7. Tietojärjestelmän kehittämisen vaiheet on esitetty tummennetulla värillä. (Pohjonen 2002, 22.) 

 

Esitutkimus ja vaatimusmäärittely muodostavat tärkeän pohjan kehitystyölle. Kun nämä 

vaiheet on suoritettu, saadaan riittävä kuva, mitä ollaan rakentamassa, ja miten hanke voi-

daan suunnitella ja toteuttaa. On hyvä huomata, että vaikka vaiheet ovat eritelty selvästi 

omiin kokonaisuuksiinsa, useimmiten vaiheet limittäytyvät keskenään ja ovat joskus jopa 

rinnakkaisia. Esimerkiksi osa vaatimuksista on tarpeen tiedostaa ja dokumentoida jo esi-

tutkimusvaiheessa, ja osa vaatimuksista saattaa löytyä vasta myöhemmässä elinkaaren vai-

heessa. Selkeästi oman kokonaisuuden muodostavat suunnittelu, toteutus ja testaus, koska 

nämä tehdään yleensä yhden ja saman henkilön toimesta. (Pohjonen 2002, 39.) 

 

3.1.1 Esitutkimus 

 

Kun idea tietojärjestelmän kehittämisestä on tehty, esitutkimuksella selvitetään edellytyk-

set hankkeen toteuttamiselle. Tässä vaiheessa selvitetään se, onko tietojärjestelmän raken-

taminen mahdollista ja edes mielekästä. Esitutkimuksessa ei vielä toteuteta mitään tai tehdä 

teknisiä ratkaisuja. Ensisijainen tarkoitus on selvittää, miksi uusi järjestelmä tulisi raken-

taa, mitkä ovat sille asetetut tavoitteet, kenelle järjestelmä tulee, kuka sitä käyttää, sekä 

mitä ratkaisuvaihtoehtoja on sen toteuttamiseen. Esitutkimus määrittää siis lähtökohdat 

mahdolliselle rakentamishankkeelle ja tuottaa tietoa kehittämisestä päättäville. (Pohjonen 

2002, 27.) 
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Päätös uuden järjestelmän kehittämisestä tai sen kokonaan hylkäämisestä tehdään esitut-

kimuksen perusteella. Työn onnistumisen kannalta esitutkimus pitää sisältää tarkan arvion 

järjestelmän laajuudesta ja työhön vaatimista resursseista. Esitutkimuksessa syntynyt ai-

neisto kannattaa tallettaa, koska sitä voidaan käyttää tulevaisuudessa järjestelmän kehittä-

miseen tai tietolähteenä uusille hankkeille. (Pohjonen 2002, 27-28.) 

 

3.1.2 Vaatimusmäärittely 
 
 
Esitutkimuksen jälkeen toteutetaan vaatimusmäärittely. Vaatimusmäärittely on dokumentti, 

johon on koottu sidosryhmien asettamat vaatimukset uudelle järjestelmälle. Vaatimusmää-

rittelyssä dokumentoidaan vaatimukset, mutta siinä ei oteta vielä kantaa tekniseen toteu-

tukseen. (Pohjonen 2002, 28.) Forselius (2013, 26-29) toteaa, että valmisteluvaiheen tehtä-

vistä vaatimusmäärittely on yleensä suuritöisin. Vaatimusmäärittelyyn käytetty työmäärä 

voi olla jopa yhtä suuri kuin varsinaisen toteutuksen.  

 

Vaatimus 

 

Vaatimukset ovat jotain, mitä tuotteella pystyy tekemään tai ominaisuus, joka tuotteella 

pitää olla. Haikala & Mikkonen (2011, 64) määrittävät, että hyvän vaatimuksen tulee olla 

ymmärrettävä ja tarkka, jolla tarkoitetaan sitä, että vaatimuksen täyttyminen voidaan mita-

ta. Vaatimuksen tulee olla myös testattava eli on pystyttävä testaamaan, onko vaatimus 

täytetty. Hyvän vaatimuksen tulee olla myös jäljitettävä niin taakse- kuin eteenpäin. On 

voitava selvittää, mistä vaatimus on peräisin, mikä on vaatimuksen tekninen toteutus, ja 

mitkä testitapaukset testaavat sen täyttymisen.  

 

Kuvassa 8 vaatimukset on jaettu kolmeen ryhmään: toimintalähtöiset vaatimukset, käyttä-

jävaatimukset sekä järjestelmän toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset  
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Kuva 8. Vaatimusryhmät ja niiden hierarkia (JUHTA 2009B, 10). 

 

Toimintalähtöiset vaatimukset esittävät korkean tason tavoitteita, joita organisaatio pyrkii 

saavuttamaan järjestelmän tuella. Ne perustuvat toimintaprosesseihin, joiden avulla määri-

tellään haluttu tavoitetila. Käyttäjävaatimukset kuvaavat toimintaa, joita vaaditaan käyttä-

jiltä, kun he käyttävät järjestelmää. Käyttäjävaatimukset kuvataan käyttötapauksina toteu-

tuneiden esimerkkien avulla tai käyttäen skenaarioita. Järjestelmän toiminnalliset vaati-

mukset kertovat sen, mitä järjestelmän odotetaan tekevän, eli miten järjestelmä toimisi 

ulkoapäin tarkasteltuna. (JUHTA 2009B, 9-10). 

 

Toiminnallisiin vaatimuksiin sisältyvät muun muassa se, miten järjestelmän odotetaan 

kommunikoivan ympäristön kanssa, ja miten eri sidosryhmät ovat siihen yhteydessä. Nämä 

vaatimukset vastaavat kysymykseen, miten järjestelmän kanssa työskennellään. Ei-

toiminnalliset vaatimukset määrittelevät järjestelmän ominaisuuksia, kuten kapasiteettia, 

käytettävyyttä ja vastausaikaa. Ne siis antavat toiminnallisille vaatimuksille reunaehtoja.  

Rajoitteet ja reunaehdot kuuluvat ei-toiminnallisiin vaatimuksiin ja ovat niiden erikoista-

pauksia. Niillä määritellään rajoituksia toiminnallisille vaatimuksille. (Pohjonen 2002, 28; 

Haikala & Mikkonen 2011, 61-62; JUHTA 2009B, 10-11.) 

 

Vaatimusmäärittelyn osa-alueet 

 

Vaatimusmäärittelyssä on eroteltavissa neljä toimintoa: vaatimusten kartoittaminen, analy-
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soiminen, dokumentointi ja validointi. Aluksi vaatimukset kartoitetaan esimerkiksi tulevia 

käyttäjiä ja muita sidosryhmiä haastattelemalla, joka on perinteisin tapa vaatimusten ke-

räämiseen. Muita keräysmenetelmiä ovat esimerkiksi aivoriihi, ideointipalaveria tai mark-

kinatutkimukset. Vaatimuksia järjestelmälle voivat asettaa myös standardit, asetukset ja 

lainsäädäntö. Oleellista on, että pystyttäisiin huomioimaan kaikki olemassa olevat lähteet 

vaatimuksille. Vaatimusten kartoittaminen on usein haastava prosessi, koska sidosryhmillä 

ei välttämättä ole selkeää käsitystä siitä, mitä järjestelmältä haluavat tai minkälaisia vaati-

muksia sille pitäisi asettaa. Myös asiakasorganisaation ulkopuolisilla sidosryhmillä saattaa 

olla hyvin erilaiset tarpeet järjestelmälle kuin sen loppukäyttäjillä. Koska vaatimuksiin 

vaikuttavat erilaiset tekijät, niiden kartoittamismenetelmä tulee valita aina tapauksen mu-

kaan. (Haikala & Mikkonen 2011, 66-67; Pohjonen 2002, 28-29; Sommerville 2011, 102.) 

 

Analysointivaiheessa vaatimukset käydään läpi, luokitellaan ja lajitellaan. Niitä tarkenne-

taan ja niiden keskinäisiä suhteita selvitetään. Vaatimukset eivät saa olla ristiriidassa tois-

tensa kanssa, niiden tulee olla tarpeellisia ja oleellisia järjestelmän toimivuuden kannalta. 

Kartoitusvaiheessa tunnistettuja vaatimuksia täydennetetään tai tarpeen mukaan muutetaan 

analyysivaiheessa. Vaatimukset priorisoidaan ja yksilöidään juoksevalla numeroinnilla. 

Vaatimusten priorisoinnilla varmistetaan tärkeimpien vaatimusten toteutuminen ensimmäi-

seen järjestelmäversioon. Priorisointia voidaan käyttää apuna päättäessä, mitkä vaatimuk-

set voidaan toteuttaa myöhemmin. Priorisointi on avuksi myös siinä, jos järjestelmää ra-

kennetaan vaihe kerrallaan tai ilmaantuu aikataulu- tai kustannusongelmia. Tällöin toteute-

taan vain korkeimmalla prioriteetilla olevat vaatimukset. Analysointivaiheessa tavallisesti 

kartoitetaan myös tulevan järjestelmän riskit ja järjestelmälle tehdään riskianalyysi. (Hai-

kala & Mikkonen 2011, 66-67; Sommerville 2011, 101; JUHTA 2009b, 15; Pohjonen 

2002, 29-31; Pressman 2000, 254.) 

 

Dokumentointivaihetta kutsutaan toiminnalliseksi määrittelyksi. Siinä vaatimukset doku-

mentoidaan sovitulla tavalla. Vaatimukset tulee olla mahdollisimman helposti luettavissa, 

tulkittavissa ja ymmärrettävissä. Vaatimusten huolelliseen dokumentointiin kannattaa kiin-

nittää erityistä huomiota, koska ne vaikuttavat merkittävästi tietojärjestelmän elinkaaren 

seuraaviin vaiheisiin. Vaatimusmäärittelydokumentti tulee sisältää kohdejärjestelmän ku-

vauksen ja pääpiirteisten tavoitteiden lisäksi muun muassa numeroidut ja priorisoidut toi-
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minnallisten ja ei-toiminnallisten vaatimusten kuvaukset sekä jokaisen priorisoidun rajoit-

teen kuvaukset. (Haikala & Mikkonen 2011, 68; Pohjonen 2002, 28-31.) Vaatimusmäärit-

telydokumentti katsotaan ja hyväksytään asiakkaan kanssa yhdessä validointivaiheessa. 

Vaatimusten validiointiin voidaan käyttää erilaisia tekniikoita. Vaatimusdokumenttia voi-

daan käydä yhdessä läpi ja etsiä siitä puutteita ja vikoja. Myös prototyyppejä käyttämällä 

voidaan konkretisoida vaatimukset sidosryhmille, mikä helpottaa vaatimuksen tarpeen ar-

viointia. (Haikala & Mikkonen 2011, 66-67; Sommerville 2011, 110-111.) 

 

Vaatimusmäärittelyn merkitys 

 

Vaatimusmäärittely on iteratiivinen eli toistuva prosessi, vaikka se monesti kuvataankin 

peräkkäisinä toteutettavina vaiheina. Todellisuudessa vaiheet vielä limittyvät keskenään. 

(Sommerville 2011, 99.) Vaatimusmäärittely on osa isompaa kokonaisuutta ja prosessia. 

Haikala & Mikkonen (2011, 66) kuvaavat kuvassa 9 vaatimuskäsittelyprosessin, jossa vaa-

timusmäärittelyyn liittyvät osat sijoittuvat katkoviivan yläpuolelle. Vaatimustenhallintaan 

liittyvät asiat on esitetty kuvassa katkoviivan alapuolella. Vaatimushallinnan tarkoituksena 

on hallita hyväksyttyihin vaatimuksiin tapahtuvia muutoksia ja ylläpitää vaatimusten väli-

siä suhteita ja riippuvuuksia. 

 

 
 

Kuva 9. Vaatimustenkäsittelyprosessi (Haikala & Mikkonen 2011, 66). 
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Riippumatta hankittavasta tietojärjestelmästä sen tärkeimmät vaatimukset määritellään aina 

valmisteluvaiheessa, jotta tietojärjestelmän tavoitteiden toteutumisen edellytykset voidaan 

arvioida. Vaatimusmäärittelyn prosessilla kerätään, ilmaistaan ja priorisoidaan vaatimukset 

siten, että hankinnan osapuolet hyväksyvät vaatimukset, ja ne ymmärretään samalla taval-

la. (Forselius 2013, 29.) Tietojärjestelmän vaatimusten määrittely ja laadukas organisointi 

on onnistuneen tietojärjestelmän hankinnan perusedellytys. Hyvä vaatimusmäärittely sääs-

tää hankintakuluissa, nopeuttaa hankkeen läpivientiä ja varmistaa vaadittujen ominaisuuk-

sien tuottamisen. (JUHTA 2009B, 3.)  

 

Vaikka vaatimusmäärittely on valmisteluvaiheen suuritöisin tehtävä, se kannattaa tehdä 

huolella, koska sen tuloksia tullaan hyödyntämään myöhemmin kaikissa muissa kehittämi-

sen vaiheissa (Forselius 2013, 29). Vaatimusmäärittelyssä syntyvä vaatimusmäärittelydo-

kumentti on tilaajan ja toimittajan välisen kommunikoinnin kivijalka. Järjestelmän valinta 

ja käyttöönotto muodostuu sitä riskittömämmäksi mitä kattavammin ja selkeämmin vaati-

mukset ilmaistaan. Vaatimusmäärittelyn merkitystä hankinnalle korostaa se, että riittämä-

tön vaatimusmäärittely on yleisin yksittäinen syy tietojärjestelmän kehittämisprojektien 

epäonnistumiseen. Tutkimusten mukaan vaatimusten määrittely on puutteellinen yli 75 % 

kaikista epäonnistuneista projekteista. (JUHTA 2009B, 9-10.) 

 

Vaatimusmäärittelyssä ongelmia aiheuttavat vaatimusten keskeneräisyys ja keskinäinen 

ristiriitaisuus. Epämääräiset ja epätarkat vaatimukset aiheuttavat ongelmia esimerkiksi tu-

loksia arvioitaessa. Yksittäisen vaatimuksen todelliseen tarkoitukseen ja merkitykseen 

kannattaa kiinnittää huomiota. Vaatimuksia kannattaa analysoida tarkkaan, koska vaati-

mukset saattavat huomaamatta sisältää lisävaatimuksia tai monimutkaisia ongelmia. Vaa-

timusmäärittelyyn voi päätyä myös epämääräisiä tietojenkäsittelyyn liittyviä vaatimuksia ja 

ongelmia, joihin organisaatio ei itse tunnista tai kykene löytämään ratkaisua. Tällaiset on-

gelmat tuleekin tunnistaa vaatimuksia kirjatessa ja ratkaista kokonaan erillisissä hankkeissa 

tai huomioida hankkeen resursoinnissa. (Pohjonen 2002, 30.) 
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3.1.3 Järjestelmäanalyysi 

 

Tietojärjestelmän kehitysvaiheen kolmannessa vaiheessa eli järjestelmäanalyysissä selvite-

tään, mitä rakennettavan järjestelmän tulee tehdä. Tämä tehdään niin, että analysoidaan 

aikaisemmin tunnistetut vaatimukset ja johdetaan niistä järjestelmän toiminnallinen määrit-

tely. Toiminnallisessa määrittelyssä luodaan eri sidosryhmien kesken kuvaus järjestelmän 

toiminnoista, sen käsittelemistä tiedoista, liittymistä, yhteyksistä ympäristöön sekä järjes-

telmän käyttäjistä. Siinä tarkennetaan myös rajoitteita sekä määritellään mahdolliset uudet 

rajoitteet. Analyysissä kuvataan myös järjestelmän suorituskyvyn, käytettävyyden ja virhe-

tilanteista selviytyminen ja turvallisuuden määrittely. (Pohjonen 2002, 31-32.) 

 

Kuten huomataan, järjestelmäanalyysivaiheessa on paljon samaa kuin vaatimusmäärittelyn 

kahdessa osa-alueessa: analyysissa ja dokumentoinnissa. Voidaankin todeta, että järjestel-

mäanalyysin voidaan tehdä vaatimusmäärittelyn yhteydessä. Pohjonen (2002, 32) toteaa, 

että analyysivaiheen dokumentointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska myöhem-

mät vaiheet rakentuvat toiminnallisen määrittelyn päälle. Usein toiminnallisen määrittelyn 

perusteella voidaan suorittaa rinnakkain useaa kehityslinjaa aikataulun säästämisen vuoksi. 

Tällöin esimerkiksi voidaan aloittaa järjestelmän tekninen toteuttaminen, sen testauksen 

suunnittelu sekä käyttöohjeistuksen laatiminen. 

 

3.1.4 Suunnittelu ja toteutus 

 

Tietojärjestelmän kehittämisessä suunnittelu ja toteutus ovat hyvin lähekkäisiä vaiheita ja 

ne osin limittyvät keskenään. Kuitenkin esimerkiksi turvallisuuskriittisissä komponenteissa 

suunnittelu on hyvä tehdä valmiiksi ennen toteutuksen aloittamista. Suunnittelun ja toteu-

tuksen lähekkäisyyden johdosta riittävä tietämys tietojärjestelmän toteutuksesta ja siihen 

liittyvistä tekijöistä on oleellista myös suunnittelijalle. Toteuttajalle olennaista on laadittu-

jen suunnitelmien muuttaminen toimivaksi järjestelmäksi. (Pohjonen 2002, 35; Sommervil-

le 2011, 40-42.) Suunnittelulle tärkeää ovat sen selkeys, ymmärrettävyys, tehokkuus, luo-

tettavuus, ylläpidettävyys ja siirrettävyys. Suunnitteluvaiheessa muutetaan asiakkaan tar-

peiden mukaan tehty toiminnallinen määrittely järjestelmän tekniseksi määrittelyksi. Tässä 

kuvataan järjestelmän toteutus ja sen arkkitehtuuri. (Pohjonen 2002, 33-34.) 
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Suunnittelu jaetaan yleensä arkkitehtuuri- ja moduulisuunnitteluun. Arkkitehtisuunnittelus-

sa määritellään järjestelmän yleinen rakenne ja pyritään osittamaan se pieniin osiin. Näin 

osat voidaan antaa yksittäisten kehittäjien suunniteltavaksi ja toteutettavaksi. Arkkitehti-

suunnittelun idea on pyrkiä jakamaan järjestelmä itsenäisiin moduuleihin, joiden välillä on 

mahdollisimman vähän kytkentöjä. Moduulisuunnittelussa moduulin sisältö suunnitellaan 

siten, että pyritään pitämään se mahdollisimman pienessä ja hallittavassa koossa. Moduu-

lilla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka sisältää järjestelmän tietyn osakokonaisuuden toimin-

not ja kommunikointi ympäristön kanssa onnistuu sille määritellyn rajapinnan kautta. On-

nistuneelle suunnittelulle avainasemassa on onnistunut moduulijako, johon vaikuttaa hyvä 

arkkitehtuurisuunnitelma. (Pohjonen 2002, 32-33; Haikala & Mikkonen 2006, 40.) 

 

Toteutus on yleensä melko suoraviivainen toimenpide, jos aiemmat vaiheet on tehty 

asianmukaisesti. Tietojärjestelmän rakenteelliset ja toiminnalliset ratkaisut on tehty jo ai-

emmin. Toteutumisvälineen valintaan vaikuttavat muun muassa sovellusalue, käytetyt me-

netelmät, ohjelmistotuotannon mallit, tehokkuusvaatimukset sekä toteutus- ja käyttöympä-

ristö. Vaikka toteutusteknologian valinta on olennainen osa onnistuneeseen toteutukseen, 

tärkein tekijä on kuitenkin se, että järjestelmän toteutus vastaa sille asetettuja vaatimuksia 

ja on toiminnallisen ja teknisen määrittelyn mukainen. Ratkaisevaa on myös se, miten to-

teutusvaiheessa mahdollisesti tulevat uudet vaatimukset kyetään hoitamaan. Toteutuksen 

kannalta hankalia asioita ovat siirrettävyys ja ylläpidettävyys, koska useat järjestelmät ovat 

varsin pitkäikäisiä ja niitä käytetään erilaisissa käyttöjärjestelmäympäristöissä. (Pohjonen 

2002, 34.) 

 

3.1.5 Testaus 

 

Ennen kuin ohjelmisto voidaan ottaa käyttöön, se pitää testata. Testauksen tarkoitus on 

löytää ohjelmistosta virheitä. Täydellisen kattava testaus, joka paljastaisi kaikki järjestel-

män virheet ja puutteet on mahdotonta tehdä. Todella hyvällä ja kattavalla testauksella 

voidaan todeta virheiden olemassaolo, muttei niiden täydellistä puuttumista. Testaus tapah-

tuu yleensä monessa tasossa niin sanotun V-mallin mukaisesti (kuva 10). Siinä testaus jae-

taan moduulitestaukseen, integrointitestaukseen ja järjestelmätestaukseen. V-mallin testa-
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uksessa järjestelmätestaus suunnitellaan osana ohjelmiston analyysia ja suoritetaan vertaa-

malla valmista järjestelmää tuotettuun toiminnalliseen määrittelyyn. Integrointitestaus 

suunnitellaan arkkitehtuurisuunnittelun kanssa ja siinä etsitään vikoja rajapinnoista. Mo-

duulitestaus suunnitellaan moduulisuunnittelun yhteydessä. Testaus perustuu siis määritte-

lyn ja suunnittelun tuloksiin. Moduulitestauksessa etsitään vikoja yksittäisistä moduuleista. 

(Haikala & Mikkonen 2006, 40; Haikala & Mikkonen 2011, 206-207; Pohjonen 2002, 35-

36).  

 

 
 

Kuva 10. Testauksen V-malli (Haikala & Mikkonen 2011, 207). 

 

Sommerville (2011, 210-229) jakaa testauksen kehittäjän tekemään testaukseen ja asiak-

kaan tekemään testaukseen. Kehittäjän tekemän testauksen tarkoitus on varmistaa, että 

järjestelmä täyttää sille asetetut vaatimukset sekä etsiä ohjelmistosta virheitä. Asiakas te-

kee hyväksymistestauksen, jossa selvitetään täyttääkö järjestelmä asiakkaan sille asettamat 

odotukset. Pohjonen (2002, 36) kertoo teoksessaan, että testauksen voi suorittaa palautu-

mis- ja suorituskykytestauksella sekä läpikäynneillä, tarkastuksilla ja oikeaksi todistamisil-

la. Palautumistestauksella altistetaan järjestelmä erilaisiin virhe- ja poikkeustiloihin. Suori-

tuskykytestauksella todistetaan, että järjestelmä täyttää sille asetetut tehokkuusvaatimukset. 

Läpikäynnit ovat tarkastuksia ja arviointeja, joita ulkopuoliset käyttäjät suorittavat järjes-
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telmän määrityksiin, kuvauksiin tai toteutuksiin. Tarkastukset ovat verrattaessa ajoneuvo-

jen katsastuksiin, eli ne noudattavat muodollisempaa kaavaa. Oikeaksi todistamisella laadi-

taan matemaattinen todistus siitä, että ohjelma on ratkaistu sen vaatimusmäärittelyssä esite-

tylle ongelmalle. (Pohjonen 2002, 36.) 

 

3.1.6 Käyttöönotto ja ylläpito 
 

Tietojärjestelmän käyttöönotossa tulee huomioida olemassa olevien tietojen, tiedostojen ja 

tietokantojen siirtäminen uuteen järjestelmään. Lisäksi mahdollisten aikaisempien ja rin-

nakkaisten järjestelmien olemassaolo pitää ottaa huomioon. Käyttöönottovaiheessa pitää 

ottaa huomioon myös ylläpitohenkilöstön ja käyttäjien kouluttaminen. Käyttöönoton suun-

nittelussa on myös hyvä huomioida mahdollisten uusien tilojen valmistelu tai laitteistojen 

sekä ohjelmistojen asennus. (Pohjonen, 2002, 37.) 

 

Ylläpito on ohjelmiston elinkaaren pisin yksittäinen vaihe, koska se kestää järjestelmän 

elinkaaren loppuun saakka. Ylläpitovaiheessa ratkotaan asiakkaan ongelmia, korjataan 

virheitä, muutetaan järjestelmää vaatimusten muuttuessa sekä lisätään siihen uusia piirteitä. 

Ylläpitovaiheessa järjestelmän kehitysprosessia on vaikea jäljittää tai sen suunnittelu- ja 

toteutusratkaisuja ymmärtää ilman asianmukaista dokumentaatiota. Ylläpidon kannalta on 

tärkeää, että dokumentointi on kattavaa ja jatkuvaa, jos järjestelmään tehdään muutoksia. 

Arvion mukaan 70% järjestelmään panostetuista resursseista menee ylläpitoon. Tämän 

johdosta määrittely- ja suunnitteluvaihe kannattaa tehdä perusteellisesti, jotta ylläpidon 

ongelmat minimoitaisiin. (Haikala & Mikkonen 2011, 207; Pohjonen 2002, 37-38; Som-

merville 2011, 242-243.) 

 

3.2 Kehittämisen ongelmia 
 

Tietojärjestelmän kehittämisen keskeinen tavoite on uuden tai vanhan järjestelmän kehit-

täminen. Tietojärjestelmän kehittämisen osa-alueet eivät ole nykyään vain IT-

ammattilaisten työtä, vaan kehittäminen tapahtuu yleensä aina ryhmätyönä. Teknologian 

kehittymisen ja uusien mahdollisuuksien myötä tietojärjestelmät ovat tulleet monimutkai-

semmiksi, vaativimmiksi ja suuremmiksi. Lisäksi vaatimukset ja rakentamiskustannukset 
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ovat kiristyneet ja kasvaneet. (Pohjonen 2002, 15-16.) 

 

Tietojärjestelmän kehittämiseen on havaittu kuitenkin tiettyjä ongelmia, jotka näyttävät 

toistuvan tasaisin väliajoin kehityshankkeesta toiseen. Samoihin ongelmiin törmätään yhä 

uudestaan ja uudestaan. Tätä kutsutaan ohjelmistokriisiksi. Ohjelmistokriisi voidaan jakaa 

karkeasti neljään ryhmään: hallinta, tuottavuus ja kustannukset, laadulliset ongelmat sekä 

ylläpito. Usein ohjelmistokriisiksi kutsutut ongelmat johtuvat siitä, että isoja ja monimut-

kaisia toimintoja suorittavat tietojärjestelmät ovat haasteellisia rakentaa tarkasti määritetty-

jen ehtojen mukaisesti. Rakentamisen haaste on myös kilpailu, jonka vuoksi järjestelmä 

tulisi tuottaa nopealla aikataululla. Tällöin laatu vaarantuu ja epäonnistumisen riski kasvaa. 

Ongelmia muodostuu toisinaan myös siitä, ettei tekniikka ole tuttua. (Paananen 2005, 341-

342.) 

 

Asiakas tai käyttäjä törmää usein ensimmäiseksi laadullisiin ongelmiin, jotka ilmenevät 

virheinä tai puutteina tietojärjestelmän toiminnassa. Usein vielä toimitusvaiheessa tietojär-

jestelmät sisältävät virheitä. Monesti myös valmista tietojärjestelmää ei voida ottaa edes 

käyttöön, koska se ei vastaa asiakkaan vaatimuksia. Usein myös järjestelmän ylläpito voi 

aiheuttaa enemmän ongelmia kuin sen kehittäminen. Mitä aikaisemmassa kehitystyön vai-

heessa huomattua virhettä aletaan korjata tai käyttäjien uusia vaatimuksia huomioida, sitä 

kalliimmiksi ja työläämmiksi ne tulevat. Tämä johtuu siitä, että usein myöhemmät kehit-

tämisen vaiheet joudutaan uusimaan samalla. Käyttäjien uudet vaatimukset ovat erityisen 

ongelmallisia, koska ne edellyttävät palaamaan vaatimusten määrittelyyn, ja sitä kautta ne 

vaikuttavat kaikkiin seuraaviin vaiheisiin. Merkittävä ylläpitoon liittyvistä ongelmista on 

edelleen organisaation tuotantokäytössä olevat vanhat tai elinkaarensa päähän tulleet jär-

jestelmät, joita ei voi uusia. Tämä usein johtuu siitä, että järjestelmää rakennettaessa do-

kumentaatiossa on ollut puutteita ja järjestelmän ymmärtäminen on mahdotonta mikäli 

järjestelmän kehittäjää ei ole saatavilla. (Pohjonen 2002, 18.) 

 

Ohjelmistoalalla suuri osa projekteista ja hankkeista ei koskaan valmistu tai ne ylittävät 

varatut taloudelliset, aika- tai henkilöresurssit. Suurin osa ongelmista on teknisiä, mutta 

suurin puute on hankkeiden ja projektien hallinnassa. Tähän voidaan lukea muun muassa 

ryhmätyön organisointi ja hallinta sekä kommunikaatio niin projektin sisäisesti kuin ulkoi-
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sesti. Pienessä kehittämishankkeessa saatetaan onnistua hyvinkin, vaikka lipsutaan tarkois-

ta kehittämisen vaiheista. Yksi ongelmakohta on ohjelmistoja kehittävien ihmisten liialli-

nen usko ja epärealismi omiin kykyihinsä ja teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin. Oh-

jelmistojen abstrakti luonne, uusiutuva teknologia, järjestelmien kasvava keskinäinen in-

tegrointi, muuttuvat toimintaympäristöt, käyttäjäkohtaisesti räätälöidyt versiot sekä järjes-

telmiin liittyvät poliittiset ja sosiaaliset seikat aiheuttavat ongelmia. Lisäksi eri sidosryh-

millä on poikkeavia odotuksia järjestelmästä. Haasteena on, kuinka järjestelmä tehdään 

vastaamaan eri näkemyksiä ja odotuksia. (Pohjonen 2002, 16-20.) Kuten Pohjonen (2002, 

21-23) teoksessaan mainitsee, määrätietoisella ja systemaattisella toimintatapojen kehittä-

misellä on mahdollista saada hyviä tuloksia ja hallita tietojärjestelmän kehittämisen on-

gelmia. 
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4 LANGATON VIDEOYHTEYSTEKNIIKKA ENSIHOIDOSSA 

 

Kehittämisen prosessi aloitettiin aiheen ja tarpeen tunnistamisella. Koska nykypäivän tek-

niikka ja verkkoyhteydet ovat kehittyneet huimaa vauhtia, oli mielenkiintoista selvittää, 

voiko näitä hyödyntää myös ensihoidossa. Halusimme selvittämään voiko langaton video-

yhteys olla ensihoidon tukena, ja mitä lisäarvoa se antaa ensihoitoon. Ensihoito lasketaan 

sairaalan yhdeksi perusprosessiksi, joka jakaantuu useaksi aliprosessiksi. Tämän tutkimuk-

sen kehitysprosessi on langattoman videoyhteyden hyödyntäminen ensihoidossa. Prosessia 

ja sen ensimmäistä iteraatiovaihetta voi havainnollistaa Hammerin (2010, 5) esittämällä 

kehällä, joka on kuvassa 11 mallinettu tähän kehitysprosessiin. 

 

 
 

Kuva 11. Kehitysprosessin ensimmäinen iteraatiokehä. 
 

Tämän kehän voi tulkita niin, että se on ensimmäinen iteraatiovaihe menetelmän kehittä-

miseksi. Tarkoituksena ja toiveena prosessin kehittämisessä on, että kehitys jatkuu usealla 

iteraatiolla. Jokainen iteraatio tuottaa aineistoa, joten sitä voidaan hyödyntää seuraavilla 

kierroksilla. Tässä empiirisessä osassa käsitellään vain ensimmäistä kierrosta. 
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Työn empiirinen osuus koostuu useasta eri vaiheesta. Aluksi prosessin ensimmäinen iteraa-

tiokierros käynnistyi aiheen ja tarpeen tunnistamisella. Aikaisemmin esitellyistä tietojärjes-

telmän kehittämisen vaiheista käytetään tämän työn empiirisessä osassa esitutkimusta, vaa-

timusmäärittelyä ja lopuksi testausta.  

 

Esitutkimus suoritettiin benchmarking-haastattteluilla sähköpostin kautta, palavereilla Es-

soten yhteyshenkilöiden kanssa sekä erilaisia julkaisuja ja raportteja tutkimalla. Esitutki-

muksessa verrattiin käytänteitä ja selvitettiin nykytilaa. Tarkoitus oli kartoittaa, mitä ai-

heesta on tutkittu niin Suomessa kuin maailmalla. Esitutkimuksen jälkeen suoritettiin vaa-

timusmäärittely, eli selvitettiin, mitä järjestelmältä ja tekniikalta vaaditaan. Samalla halut-

tiin selvittää, mitkä ovat tekniikan haasteet ja mahdolliset riskit.  

 

Vaatimukset kerättiin kohdennetulla kyselytutkimuksella ja niitä etsittiin ja vertailtiin 

myös yleisesti erilaisista julkaisuista ja raporteista. Kyselyn tuloksista sekä muiden lähtei-

den tietojen pohjalta johdettiin vaatimusmäärittely ja riskianalyysi. Vaatimusmäärittelyn 

valikoidut attribuutit toimivat mittareina käytännön testiin eli pilottiin. Pilotissa verifioitiin 

tiettyjä vaatimuksia, jotka olivat mielekästä valita nimenomaan ensimmäiseen pilottiin. 

Kun pilotti oli suoritettu, se arvioitiin ja analysoitiin. Koko työlle saatiin tulos vertailemalla 

aiemmin määritettyjä vaatimuksia pilotin tuloksiin ja loppuanalyysin kautta. 

 

4.1 Prosessikuvaus 
 

Hankittavan tai uudistettavan järjestelmän prosessikuvaus tulee olla tehtynä riittävällä ta-

solla ennen esitutkimusta ja vaatimusmäärittelyä. Riittävästä tasosta käy selkeästi ilmi ko-

konaiskuva prosessin kulusta, osapuolista ja siinä käytettävistä järjestelmistä (JUHTA 

2009b, 8.) Prosessikuvaus auttaa palvelun kehittämisessä ja tulosten mittaamisessa, sen 

avulla voidaan kerätä hiljaista tietoa ja asettaa toiminnan arvioinnissa käytettäviä mittareita 

(JUHTA, 2012, 3). Jotta saadaan vastauksia sellaisiin kysymyksiin, kuten mihin prosessia 

sovelletaan, ketkä ovat prosessin asiakkaat, mikä on prosessin tavoite, ja mitkä ovat pro-

sessin palvelut, tehdään prosessin kuvaamisen Laamasen (2007, 78) esittelemän pros-

essikuvauksen mallin avulla. Se perustuu prosessin kannalta oleellisiin taustakysymyksiin.  
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Soveltamisala 

 

Langatonta videoyhteystekniikkaa sovelletaan yhden ensihoidon avainprosessin kehittämi-

seen. Viimeistään viiden vuoden päästä Essotella (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalve-

luilla) on käytössään langaton videoyhteys ensihoidon tukena. Menetelmän tarkoituksena 

on edistää potilasturvallisuutta ja ensihoitoa. Tekniikan avulla voidaan esimerkiksi arvioida 

potilaan tilaa ja kotiin jättämispäätöstä sekä konsultoida lääkäriä.  

 

Prosessi alkaa, kun on tunnistettu ja kuvattu prosessin tarve. Tämän jälkeen lähdetään te-

kemään esitutkimusta. Prosessi päättyy, kun ensimmäisen pilotin arvioinnin ja auditoinnin 

jälkeen koko prosessista on tehty loppuraportti. 

 

Asiakkaat, heidän tarpeensa ja vaatimuksensa 

 

Langaton videoyhteystekniikka tulee suunnitella niin, että tärkeimpien sekä sisäisten että 

ulkoisten asiakkaiden kriittiset vaatimukset toiminnalle toteutuvat. Sisäisiksi asiakkaiksi 

lasketaan ensihoitolääkärit ja ensihoitajat. Ulkoisia asiakkaita ovat potilaat. Langatonta 

videoyhteystekniikkaa tullaan käyttämään potilasturvallisuuden ja ensihoidon edistämiseen 

sekä hyvän ja oikean hoidon tarpeen arviointiin. Nämä ovat myös vaatimuksia sisäisiltä 

asiakkailta. Sisäiset asiakkaat haluavat tehdä työnsä ja suoriutua siitä mahdollisimman hy-

vin, jolloin suunniteltavan tekniikan ja järjestelmän tulee olla niitä tukeva ja edistävä. Ul-

koisten asiakkaiden eli potilaiden yksi tärkeimpiä vaatimuksia lienee ammattitaitoinen, 

oikea ja nopea hoito sekä nopea hoitoon pääsy.  

 

Tavoite 

 

Prosessin tavoite on edistää ensihoitoa ja potilasturvallisuutta. Langaton videoyhteystek-

niikka tuo palveluun uuden ulottuvuuden, jonka tarkoitus on parantaa palvelua. Tekniikka 

ei tule korvaamaan normaalia työtä, vaan on sitä tukeva. Tärkeimmät menestystekijät ovat: 

1. Potilaan saama hoito sekä hoitoketju paranee ja nopeutuu. 

2. Ensihoidon tilannekuva parantuu ja on kaikkien tiedossa. 
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3. Tieto liikkuu nopeammin puolin ja toisin. 

Prosessin menestystekijät: 

- Prosessissa toimivien ihmisten tyytyväisyys ja osallisuus. 

- Sovitut menettelyt ja arvio niiden toimivuudesta ja hyödyllisyydestä. 

- Analysointi ja johdetut tulokset. 

 

Syötteet, tuotteet ja palvelut 

 

Prosessin syötteitä ovat: 

- toimintaperiaatteet 

- suorituskykyvaatimukset 

- resurssitiedot ja rajoitukset 

Prosessin sisäiset tuotteet ovat: 

- prosessin rajaus 

- kyselyn tulokset 

- vaatimusmäärittely 

- 1. pilotti 

- palautteet 

Prosessin tuotteet ovat: 

- prosessin kuvaus 

- menettelyiden kuvaukset 

- pilotin raportti 

- prosessin raportti 

 

Prosessikaavio 

 

Langaton videoyhteystekniikka ensihoidossa –kehittämisprosessi on esitetty kuvassa 12.  
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Kuva 12. Prosessin vaiheistus. 

 

Prosessin vaiheistus kuvaa prosessin kannalta kriittiset asiat ja auttaa ymmärtämään koko-

naisuutta. Ensin prosessi tunnistetaan ja käynnistetään. Seuraavat vaiheet, jotka usein myös 

limittyvät toisiinsa, ovat esitutkimus, vaatimusmäärittely, suunnittelu ja toteutus sekä tes-

taus. Testaus arvioidaan ja havaitaan, onko kohteelle asetetut vaatimukset täytetty. Prosessi 

päättyy koko työn arviointiin ja tulosten esittämiseen. 

 

Prosessikaaviolla selvitetään prosessin kulku. Tämä on esitetty kuvassa 13. Siinä kuvataan 

toiminnan periaatteet, toiminnot ja suorittajat. Prosessikaavio on tehty Laamasen (2007, 

79-80) suosittelemalla tavalla, jossa myös roolit ovat mukana kaaviossa. Näin ihmiset pys-

tyvät sijoittamaan itsensä prosessiin. Tehtävien symbolina käytetään neliötä ja tiedonkulun 

symbolina nuolta. Asiakkaan toimintaa on korostettu soikionmuotoisella symbolilla. 

 

 
Kuva 13. Prosessikaavio langattoman videoyhteyden kehittämisestä ensihoitoon. 
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Vastuut 

 

Prosessi käynnistetään suunnittelu- ja ideointipalaverilla, jossa tehdään konkreettiseksi 

prosessin tarve Essoten puolelta. Kuten kuvassa 13 on havainnollistettu, Diplomityöntekijä 

aloittaa esitutkimuksen, jossa hän kartoittaa sisäisiltä ja ulkoisilta asiakkailta sekä eri sidos-

ryhmiltä nykytilanteen. Diplomityöntekijä tekee kyselyn, jonka tarkoituksena on selvittää 

tekniikalle ja järjestelmälle vaatimukset. Vaatimukset tekniikalla ja järjestelmälle saadaan 

Essotelta, asiakkailta ja valituilta sidosryhmiltä. Tämän pohjalta syntyy toiminnallinen 

määrittely, joka hyväksytään Essoten puolelta. Yhdessä Essoten ja diplomityöntekijän 

kanssa pidetään suunnittelupalaveri, jossa käsitellään myös pilotin järjestäminen. Diplomi-

työntekijä alkaa kartoittamaan vaihtoehtoja teknisille ratkaisuille ja niiden toteuttamistaho-

ja. Pilotin toteuttaja valitaan yhdessä asiakkaan eli Essoten kanssa. Tämän jälkeen pidetään 

suunnittelupalaveri, jossa on mukana myös tekniikan tarjoaja (Eye Solutions). Pilotti suun-

nitellaan yhdessä ja käydään tekniikka läpi. Pilotti toteutetaan ja arvioidaan. Kuvan 13 

viimeisessä kohdassa Diplomityöntekijä koostaa koko prosessin arvioinnin ja tuloksen 

loppuraporttiin.  

 

4.2 Esitutkimus 
 

Esitutkimus alkoi nykytilan selvityksestä ja kartoituksesta sekä siitä, mitkä ovat asiakkai-

den, sidosryhmien ja asiantuntijoiden tarpeet ja toiveet tekniikalle ja menetelmälle. Esitut-

kimuksessa oli tarkoitus myös selvittää niin asiakkaiden kuin sidosryhmän ajatukset ja 

suhtautuminen videokuvayhteyden hyödyntämiseen ensihoidossa. Tietoa kerättiin monesta 

eri lähteestä ja eri tavoilla. Aluksi lähdettiin liikkeelle tutkimalla erilaisia julkaisuja ja ra-

portteja. Esitutkimusta tehtiin myös palaveroiden Essoten yhteyshenkilöiden kanssa sekä 

tekemällä sähköpostin kautta haastatteluja eri toimijoille, kuten muiden alueiden sosiaali- 

ja terveyspalveluiden toimijoille. Tutkimuksen kohderyhmän valitsemista helpotti, että he 

ovat aiheesta kiinnostuneita ja tehneet joitakin kokeiluja itsekin. Sähköpostihaastatteluja 

tehtiin myös ensihoitajakoulutuksen lehtoreille (AMK), videoyhteyslaitetoimittajille sekä 

muille asiantuntijoille. Näin saatiin kattava kuva siitä, missä ollaan menossa eri puolilla 

Suomessa, eri organisaatioissa ja yhteisöissä. Lisäksi oli mielenkiintoista kuulla eri asian-

tuntijoiden näkemyksiä aiheesta, koska jokainen tarkastelee aihetta omalta kantiltaan.  
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JHS168-suosituksen (JUHTA 2012, 2.) mukaan positiivista signaalia langattoman videon 

käyttöön ensihoidossa antaa se, että videoneuvottelutekniikan ja erilaisten etäpalveluiden 

käyttäminen tukee julkisen hallinnon pyrkimystä tuoda palvelut mahdollisimman lähelle 

kansalaisia riippumatta maantieteellisestä sijainnista. Edellytys näiden käytölle ja laajem-

malle hyödyntämiselle on riittävä ja laadukas tietoliikenneyhteys.  

 

Etäpalvelut katsotaan täydentävän muita palvelukanavia, kuten kasvokkain asiointia, puhe-

linpalveluita sekä erilaisia sähköisiä palvelukanavia. Tulevaisuudessa tavoite on parantaa 

etäpalveluiden laatua ja vakiinnuttaa ne yhdeksi julkisen hallinnon peruspalvelukanavaksi. 

Tämä pitää olla sellainen, että niin asiakas kuin viranomainen voivat luottaa palvelun laa-

tuun, tietoturvaan ja toimivuuteen. Tietosuoja- ja tietoturvakysymykset ovat merkittäviä 

asioita erityisesti julkisen hallinnon sähköisissä palveluissa. Tämä johtuu siitä, että asiointi 

perustuu pitkälti molemminpuoleiseen luottamukseen, koska asioidessa käsitellään usein 

arkaluontoisia ja henkilökohtaisia tietoja.  

 

Ylipäänsä suomalaisten suhtautuminen etäpalveluiden ja videoyhteyksien käyttöön näyttää 

olevan hyvä ja positiivisesti varautunut, mutta samalla kuitenkin odottava. Valtiovarain-

ministeriön Etäpalveluhanke (Valtiovarainministeriö 2015, 11-12) selvitti keväällä 2015 

etäpalveluille ja videokuvayhteyteen liittyviä vaatimuksia sekä etäpalveluiden kehit-

tämiselle tuomia mahdollisuuksia. Lisäksi he selvittivät kuvayhteyden tarvetta ja siihen 

suhtautumista. Etäpalvelulla tarkoitetaan verkkoyhteyden avulla annettavaa palvelua, jossa 

asiakasta palvelee aina ihminen. Tutkimuksesta selvisi, että suomalaiset ottavat ja ottaisivat 

mielellään yhteyttä videokuvayhteydellä, kun haluavat asiantuntijapalveluita. Raportissa 

selvisi, että jo yli neljäsosa suomalaisista on käyttänyt etäpalveluja, ja näkevät itsensä 

hyvin todennäköisinä etäpalveluiden käyttäjinä myös tulevaisuudessa. Tämä on hyvä 

signaali, että mahdollisilla tulevilla asiakkailla on positiivinen alkuasetelma videoyhteyden 

käyttöön, kun huomioidaan, että se otetaan käyttöön myös ensihoidon tueksi tule-

vaisuudessa.  

 

4.2.1 Nykytilan selvitys 
 

Vuoden 2016 kesällä tehtiin kohdennettu kyselytutkimus, jonka varsinaisena tarkoituksena 
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oli selvittää käyttäjäkunnan vaatimukset ja rajoitteet langattoman videoyhteyden hyödyn-

tämiseen ensihoidossa. Kyselylomake lähetettiin sähköpostin välityksellä. Aineistonke-

ruussa käytettiin kohdennettua kyselyä, koska aihe on varsin spesifi. Kohdennetun kyselyn 

tarkoituksena oli saada varmasti vastauksia ja vastaukset tietyiltä tärkeiltä toimijoilta. Es-

soten henkilöt auttoivat kyselylomakkeen lähettämisessä. Kyselyn vastauksissa selvisi, että 

langattomaan videoyhteystekniikkaan ensihoidossa suhtaudutaan asiantuntujapiirissä hie-

man varauksella. Nykytilanne nähdään heikkona, vaikka potentiaalia on paljon. Menetel-

män käyttö ensihoidossa on yleisesti vielä melko olematonta ja rajoittunutta, koska mene-

telmä on lähinnä kehitteillä, kehitysasteella ja muutamien henkilöiden innokkuuden ja ai-

hetta kohtaan kiinnostuneiden varassa. Yleinen näkemys on kuitenkin, että menetelmä on 

tulossa ja toteutuu jossakin vaiheessa. Koska tekniikan ja metodin avulla tilannekuvan yl-

läpito olisi sekä parempaa että etäkonsultaatiot mahdollistavaa, tekniikka nähdään lisään-

tyvän lähivuosien aikana esimerkiksi kenttäjohdossa ja lääkintäyksiköissä.  

 

Kyselyyn tuli vastauksia kaikkiaan 24 kappaletta. Kuvasta 14 huomataan, että vastaajista 

yli puolet oli ylilääkäreitä, ensihoitolääkäreitä tai vastuulääkäreitä. 

 
Kuva 14. Kyselyn vastaajat. 

13	

4	

3	

1	
1	

1	 1	

ylilääkäri,	ensihoitolääkäri,	
vastuulääkäri	

ensihoidon	lehtori	

turvallisuuspäällikkö,	
potilasturvallisuuskoordinaa
ttori	

tietojärjestelmäsuunnittelija	

viestipäällikkö	

ensihoidon	palvelupäällikkö	

HEMS-ensihoitaja	
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Lääkäreiden osallisuus kyselyyn oli määrällisesti hyvä, koska he ovat suurin yksittäinen 

käyttäjäkunta tekniikalle ja palvelulle. Siksi heidän mielipiteillään ja vaatimuksillaan oli 

merkittävä rooli. Ensihoitajat, jotka ovat toinen merkittävä käyttäjäkunta tekniikalle, ra-

jattiin tästä kyselystä tarkoituksella pois. Tämä tehtiin sen takia, ettei vastausaineistoa 

kertyisi liikaa. Lisäksi katsottiin tärkeäksi selvittää ensin konsultoitavan puolen mielipiteet. 

Ensihoitajien kokemukset ja kehittämisehdotukset ovat tärkeitä pilottivaiheessa.  

 

Kyselyssä saatiin selville, että vain yhdellä vastaajista on tällä hetkellä langaton videoyhte-

ys ensihoidon tukena. Tämä on esitetty kuvassa 15. 

 

 
Kuva 15. Langaton videohteys ensihoidossa on vielä harvinaista, mutta se on suunnitteilla. 

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä on tällä hetkellä käytössä ip-yhteys kenttäjohtoyksiköstä 

sairaalaan johtokeskukseen. Heille on tulossa vielä puettavat kamerat eli bodykamerat tä-

hän järjestelmään mukaan. Tekniikkaa testataan ja viritellään edelleen. Tekniikka on siis 

olemassa, muttei kulje säännöllisesti arkisen toiminnan rinnalla. Suurimmalla osalla tek-

niikkaa ei vielä ole, mutta kuitenkin reilu kolmannes vastaajissa kertoi, että tekniikkaa ol-

laan suunnittelemassa. Tämä antaa hyvän signaalin sille, että tekniikan mahdollisuudet 

tiedostetaan ja sen käyttö nähdään mahdollisena. Erilaisia kokeiluja on tulossa lähitulevai-

suudessa varmasti.  

 

Benchmarkkaus-haastatteluiden kautta on selvisi, että erilaisia kokeiluja on tehty jonkin 
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verran. Huonona asiana tässä on se, että tulokset eivät ole olleet kovinkaan julkisia. Osassa 

ammattikorkeakoulun ensihoidon opetuksissa tekniikka on periaatteessa jo käytössä. Tämä 

on yksi osa ja väline esimerkiksi simultaatio-oppimisympäristöä. Muun muassa Saimaan 

ammattikorkeakoulussa tekniikkaa on viety todella pitkälle. Myös KYAMK:iin (nykyään 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK) valmistui syksyn 2016 aikana langatto-

malla videoyhteystekniikalla varustettu ambulanssisimulaattori.  Paikkakunnista esimer-

kiksi Oulun yliopistossa on meneillään hanke, jossa ensihoidon livekuvaa ja tulevaa 5G-

yhteyttä testataan. Kanta-Hämeessä mietitään aktiivisesti ratkaisuja liikkuvan still-kuvien 

siirtämiseen ensihoidon rajapintoja hyödyntäen. Heillä on kenttäjohtoyksikössä videoku-

vausmahdollisuus, muttei toimivaa ja reaaliaikaista siirtomahdollisuutta. Haastatteluiden 

perusteella selvisi, että Suomessa on paljon potentiaalia ja erilaisia kokeiluja tehdään. 

Harmittavasti kokeiluja tehdään paljon pienessä ja suljetussa piirissä. Parhaita tuloksia 

saisi kokemuksia jakamalla sekä yhdessä kehittämällä. Vastaajien mukaan maailmalla me-

todi olisi jo käytössä. Esimerkiksi Virossa videoyhteys on jo käytössä, Keski-Euroopassa 

on käynnissä yksittäisiä kokeiluja, ja Yhdysvalloissa metodi on käytössä laaja-alaisesti. 

Australian terveydenhuollossa reaaliaikainen videokonsultaatiota on jo käytössä.  

 

Kuten kuvassa 16 nähdään, lähes kaikki vastaajat haluaisivat langattoman videoyhteyden 

ensihoidon tueksi tulevaisuudessa. Tälle varsin nykyaikaiselle ja ajankohtaiselle tekniikalle 

nähtiin paljon mahdollisuuksia. Todettiin myös, että metodin kaikkia soveltuvuuskohteita 

ei osata vielä edes arvioida. 

 

 
Kuva 16. Tekniikalle on kysyntää. 
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12,5 % vastaajista oli kuitenkin hieman epäileväinen. Heidän vastauksista korostui, että 

joissakin tilanteissa tämä tekniikka voisi olla hyödyllinen. Tekniikkaa ei nähdä tarpeellise-

na automaattisesti tietyn tehtäväkoodin perusteella, vaan nimenomaan tarvittaessa. Huole-

na on myös, että systeemi vaatisi päivystykseen lisää resursseja tai nimenomaan tätä työtä 

(langattoman videoyhteyden tarkkailu ja konsultoiminen) työkseen tekevän lääkärin. Roh-

kaisevaa on kuitenkin, että kyselyn kaikki vastaajat kokevat langattoman videoyhteystek-

niikan mahdolliseksi ensihoidossa. 

 

Kyselyssä myös selvisi, että jo olemassa olevaa tekniikkaa käytettäisiin ja hyödynnettäisiin 

mielellään ensihoidon langattomassa videoyhteystekniikassa. Vastauksista nousi esille, 

ettei tätä varten kannata tehdä uusia järjestelmiä, vaan tulisi käyttää jo kaupallisessa käy-

tössä olevia sovelluksia tai valmiita järjestelmiä. Uusi tekniikka tulisi liittää osaksi KEJOa 

ja hyödyntää siinä olevaa tekniikkaa. KEJO on viranomaisten yhteinen kenttäjärjestelmä, 

jota käytetään ensisijaisesti langattomien tiedonsiirtoyhteyksien kautta mobiiliolosuhteissa. 

Järjestelmän liittäminen myös osaksi VIRVE-järjestelmää nousi esiin. VIRVE on maanlaa-

juinen viranomaisradioverkko, jota käyttää muun muassa poliisi ja terveystoimi. Jo ole-

massa olevista teknisistä laitteista tulisi hyödyntää muun muassa kannettavia tietokoneita, 

tablettaja sekä monikanavareitittimiä. Olemassa olevien kuvausvälineiden, kuten älypuhe-

limien, monitorinäyttöjen, videoskooppien, videolaryngoskoopin ja miehittämättömien 

ilma-alusten (dronet), tuottamaa kuvaa olisi tärkeää voida hyödyntää. Videokuva voitaisiin 

liittää potilaan nykyiseen sairaskertomukseen, ja tiedot tallentaa potilaan tietojärjestel-

mään. Kuvamateriaalin liitettävyys suoraan potilaan omaan tietojärjestelmään sekä myö-

hemmin tietokantaan on olennainen osa tulevaisuuden järjestelmää. Jos kamera olisi esi-

merkiksi sähköisessä kirjaamisalustassa, sillä voisi ottaa lyhyitä videoklippejä tuomaan 

lisäinformaatiota potilaan kokonaistilanteesta. Myös esimerkiksi nykyisen simulaatiotek-

niikan hyödyntäminen on tärkeää. 

 

4.2.2 Videokuvayhteyden hyödyt 

 

Esitutkimuksesta ja kyselystä selvisi, että langaton videoyhteys ensihoidossa nähtiin mah-

dollistavan paljon positiivisia asioita. Tärkeimpänä mahdollisuutena nähtiin tarkan, ajan-



 
 
 

48 

tasaisen ja reaaliaikaisen tilannekuvan ja potilasstatuksen saaminen. Tekniikan avulla ti-

lannejohtaminen olisi laadukkaampaa ja oikean resurssin kohdentaminen paranisi. Etäkon-

sultaatio, jossa yksi kuva vs. tuhat sanaa, nostettiin myös yhdeksi tärkeimmistä tekniikan 

mahdollisuuksista. Videokuva verrattuna sanalliseen kuvailuun antaa täsmennystä hoidon 

tarpeen arvioimiseen. Videokuva tuottaisi lisäarvoa esimerkiksi neurologisilla potilailla, 

joiden vointia on vaikea kuvailla sanallisesti. Tekniikka nähdään parantavan selvästi tie-

donkulkua ja potilasohjausta. Näillä asioilla on suora vaikutus työ- ja potilasturvallisuu-

teen. Kun potilasohjaus paranee, potilas voidaan kuljettaa nopeammin oikeaan kohteeseen 

ja aloittaa hoitotoimenpiteet. Tekniikka mahdollistaisi potilaan nopeamman hoidon aloi-

tuksen sekä toisaalta myös pitkien välimatkojen alueella potilaan kotiinjättämispäätökset. 

 

Tärkeänä nähdään, että videoyhteystekniikalla olisi myös laajemmat toimenpidemahdolli-

suudet ja sitä voisi hyödyntää monissa eri tilanteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi diagnoosin 

tekeminen erikoislääkärin tuella, potilaan haastatteleminen sekä ympäristön havainnoimi-

nen. Näköyhteys nähdään tärkeänä ominaisuutena esimerkiksi lääkärin ja potilaan välillä. 

Sillä voi olla potilaalle rauhoittava vaikutus. Näköyhteys voisi vahvistaa tai lisätä ensihoi-

tajan tekemiä arvioita potilaan tilasta. Langattoman videon mahdollisuuksiin nostettiin 

myös tilannetiedon välitys useille eri toimijoille, kuten ensihoito-pelastus-poliisi-

kenttäviranomaisten välillä. Tallennetun materiaalin käyttäminen koulutuksissa ja oman 

työn havainnoissa nähtiin mielenkiintoisena mahdollisuutena. 

 

JHS168-suositusraportin mukaan videoneuvottelu säästää aikaa että kustannuksia. Merkit-

tävä peruste videoneuvottelun hyödyntämiselle on ekologisuus, kun matkustusta vähentä-

mällä pienennetään ekologista jalanjälkeä. (JUHTA 2012, 2.) Valtiovarainministeriön 

Etäpalveluhankeen tekemän raportin mukaan etäpalvelujen käytön hyötyjä on useita. 

Etävideopalveluiden eduiksi havaittiin henkilöresurssien jostavampi kohdentaminen ja 

palvelun kohderyhmän parempi saavutettavuus. Tärkein etäpalvelun etu oli suomalaisten 

mielestä ajansäästö ja se, että palvelutapahtuma ei ole paikkaan sidottu. (Valtiovarainmin-

isteriö 2015, 11-12.) Konkreettiset hyödyt asiakkaalle ovat muun muassa henkilökohtaisen 

ajan säästö, ajankäytön joustavuus, omien kustannusten säästö, palveluiden parempi saa-

tavuus (paikkariippumattomuus), palveluiden parempi saavutettavuus (laiteriippumatto-

muus), mahdollisuus saada kerralla asia kuntoon sekä palveluiden parempi koettu laatu. 
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Palveluntuottajalle hyötyjä on muun muassa oman työajan säästö, kustannussäästöt, resurs-

sien tehokkaampi käyttö, palvelun parempi saatavuus ja sen koettu laatu, mahdollisuus 

organisoida palveluntuotantoa uudelleen sekä uusien asiakasryhmien tavoittaminen. Koko 

yhteiskunnalle hyödyiksi voidaan laskea tasavertaisuuden toteutuminen ja verovarojen 

parempi käyttö. (Valtiovarainministeriö 2015, 19.)  

 

4.2.3 Videokuvayhteyden haasteet 
 

Kyselyssä selvisi, että on monia tekijöitä, jotka voivat hidastaa metodin jalkauttamista 

Suomen ensihoitoon. Tärkeimpänä nähtiin lainsäädännöllisten asioiden huomioiminen. 

Esimerkiksi yksityisyydensuoja onnettomuustilanteessa, jossa voi olla mukana ulkopuoli-

sia henkilöitä. Lisäksi tietosuoja-asiat mietityttivät yleisesti ja heräsi kysymys, onko niitä 

virallisesti selvitetty? Pohdintaa herätti myös se, että tarvitseeko videoimiseen potilaan 

suostumuksen. Tekniikan hyödyntämisen ja käyttöönoton mahdollisena esteenä nähdään 

yksityisyyden turvaaminen ja salassapitovelvollisuus.  

 

Samoin eettiset kysymykset nousevat esiin tuotetun videomateriaalin tallentamisessa sekä 

sitä käytettäessä mahdollisesti koulutusmateriaalina. Valtiovarainministeriön Etäpalve-

luhankeen raportissa (Valtiovarainministeriö 2015, 25, 29.) nostettiin yhdeksi haasteeksi 

se, että videoyhteydessä ja etäpalveluissa on huomioitava tarkasti tietoturvaan ja tie-

tosuojaan liittyvät asiat sekä kansalaisen oikeusturva. Etäpalvelun paikkariippumattomuu-

teen sisältyy samanlaisia riskejä kuin muussakin internetin käytössä. Oikeusturvan näkö-

kulmasta palvelun tarjoava organisaatio on käytävä läpi etäkäytössä tarjottavat palvelut ja 

niitä koskevat sopimukset.  

 

Kyselyssä huolena nähtiin, millä eri tavoin metodista sadaan kaikki hyöty irti. Langaton 

videoyhteys mahdollisuus nähdään varmistavana tekijänä ja bonuksena ensihoitotoimenpi-

teessä. Sen ei tulisi olla ainut mahdollisuus toimenpiteisiin. Myös menetelmään kuluvaa 

oikeaa työaikaa pohdittiin. Onko lääkärillä aikaa katsella videokuvaa ennen potilaan saa-

pumista? Rajoittavana tekijänä nähtiin, että päivystykseen tarvittaisiin lisää resursseja tai 

jopa sitä työkseen tekevä lääkärin. Haasteena nähtiin myös liiaksi tekniikkaan keskittymi-

nen. Potilaan saama hoito huononee ja viiveet lisääntyvät, kun keskitytään liikaa laitteisiin. 

Huolena on, että tekniikan myötä konsultaatioiden määrä tulee lisääntymään. Konsultilla 
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tulee olla riittävästi aikaa seurata tilannetta ja hänen tulee olla oikeasti ammattitaitoinen. 

Toinen asia, joka nostettiin kyselyssä merkittäväksi haasteeksi, on kustannukset. Tekniikan 

toteutus käytännössä vaatii vielä arvioita hinnan suhteen. Todennäköisesti koko järjestel-

män kustannukset sisältäen laitteet, koulutuksen, ylläpidon ja niin edelleen nousevat kor-

kealle.  

 

Kyselyn vastaajat löysivät myös teknisiä haasteita tekniikalle. 75 % vastaajista mainitsi 

haasteeksi verkkoyhteyden. Vastauksissa todettiin metodin olevan mahdollista etenkin 

isoimmissa urbaaneissa järjestelmissä. Haja-asutusalueilla tekniikan toimivuus voi olla 

vielä liian epävarma. Tässä kohtaa haastavaksi nähtiin siirtonopeudet nykyisillä ensihoidon 

yhteyksillä ja niiden soveltuvuus langattoman videon tarpeisiin. Sen lisäksi nykyinen 4G:n 

kattavuus aiheuttaa haasteita. Vaikka 4G:n kattavuus on yleisesti ottaen Suomessa hyvällä 

mallilla, langattomalla verkolla on edelleen katvealueita. Yhteyksissä tulisi olla riittävä 

taso ja toimintavarmuus muuallakin kuin kaupunkialueilla. Lisäksi rakennuksien sisällä 

langattoman verkon kuuluvuus voi olla heikko.  

 

Yksi iso haastekokonaisuus oli teknologian ja tekniikan vakaus ja riittävyys. Miten teknii-

kasta saadaan riittävän suorituskykyinen ja varmatoiminen? Ohjelmistojen ja itse kaluston 

tulee kestää moninaisissa olosuhteissa. Lisäksi mainittiin tekniikan ja laitteiston koko ja 

käytettävyys. Esimerkiksi akkukapasiteetti ja kuvan laatu muun muassa hämärässä pitää 

olla kunnossa. Haasteena ovat myös nykyiset tietojärjestelmät ja eri organisaatioiden tieto-

järjestelmien integrointi. Tällä hetkellä puuttuu järjestelmä, jota voisi käyttää tähän tek-

niikkaan luontevasti. Haasteena nähdään myös, että jokainen piiri tai viranomainen pyrkii 

tekemään omia ratkaisujaan. Yksi kansallinen ratkaisu riittäisi. 

 

Esitutkimus onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Vastaajista ja materiaaleista korostui että, 

nykyteknologialla videoyhteys ensihoitoon on mahdollista toteuttaa. Metodista tulee stan-

dardiviestintämuoto ensihoidossa. Videoyhteyteen lisäämällä muuta dataa voidaan siitä 

tehdä asianmukainen ja arvokas lisä ensihoidon järjestelmään. Jotta tekniikka saadaan hy-

vin jalkautetuksi työkäyttöön, sen pitäisi sulautua jo olemassa oleviin ensihoidon järjestel-

miin. 
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4.3 Vaatimusmäärittely 

 

Langattoman videoyhteystekniikan päätarkoitus on edistää ensihoitoa ja potilasturvalli-

suutta. Tekniikan avulla ensihoitotilanne voidaan välittää sairaalalle livekuvana ja –äänenä. 

Sairaalalta käsin tilannetta voidaan konsultoida ja ohjata. Itse tekniikan ja järjestelmän 

toimintaympäristö on ambulanssi ja sairaala. Ambulanssissa tekniikka on kameroineen ja 

äänilaitteineen ensihoitajien apuna. Sairaalalla tekniikka on konsultin eli lääkärin työkalu, 

jolla hän voi katsoa ja konsultoida ensihoitotilannetta. Tekninen ympäristö sairaalalla on 

tietokoneella ja organisaation verkossa toimiva web-käyttöliittymä, jonka kautta operoi-

daan kameroita ja tehdään mahdollinen tallennus. Jos toimenpiteestä tehdään myös talti-

ointi, prosessikuvauksessa määriteltyihin pääkäyttäjiin pitää laskea myös rekisterinpitäjä. 

Rekisterinpitäjä tulee huolehtimaan videotallenteen käytöstä ja sen jakelusta. Lisäksi hänen 

vastuullaan on henkilörekisteri.  

 

4.3.1 Tärkeimmät vaatimukset järjestelmälle 

 

Kyselyn avulla saimme kartoitettua tärkeimmät vaatimukset tekniikalle ja järjestelmälle. 

Kaksi vaatimusta nousi selvästi ylitse muiden: tietoturvallisuus ja toimintavarmuus. Kun 

tekniikka ja järjestelmä on tietoturvallinen, tarkoittaa se tässä menetelmässä sitä, että käy-

tettävä yhteys on erityisen luotettava, salattu ja suojattu. Toimintavarmuudella tarkoitetaan 

sitä, että yhteyden pitää olla häiriötön eikä se saa pätkiä tai varsinkaan katketa kesken ope-

raation. Toimintavarmuudella tarkoitetaan myös sitä, että tekniikan ja järjestelmän kaikki 

komponentit sekä alustat toimivat niin kuin käyttäjä haluaa niiden toimivan. Tekniikan 

pitää suoriutua tehtävästään siten, mitä syötteitä käyttäjä sille antaa. 

 

Seuraavia tärkeitä vaatimuksia olivat helppokäyttöisyys, nopea yhteys sekä hyvä kuvan ja 

äänen laatu. Helppokäyttöisyydellä tarkoitetaan sitä, että tekniikkaa tulee olla helppo käyt-

tää joskus kiireisessäkin ensihoitotilanteessa. Parhaassa tapauksessa tekniikka on niin 

helppo ja sujuva, että se unohtuu taustalle ja siten on ensihoitoa nimenomaan tukeva ele-

mentti. Esimerkiksi kameran kontrolointi tapahtuisi yhden tai kahden painikkeen avulla. 

Yhteys ja videokuvan lähetys voisi tapahtua jopa pelkällä äänikomennolla. Lisäksi konsul-

toinnin ja etäseurannan web-alusta tulee olla mahdollisimman yksinkertainen mutta toimi-
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va ensihoidon tarpeeseen. Nopealla yhteydellä tarkoitetaan, että tekniikka hyödyntää koko 

ajan paremmiksi ja nopeammiksi tulevia tietoliikenneyhteyksiä mahdollisimman hyvin. 

Esimerkiksi 3-4G-yhteyksien alueilla videokuvan ja äänen tulee olla selkeää, eikä kuva saa 

nykiä. Yhteyden pitää olla sujuva myös katvealueilla. 

 

Helppokäyttöisyys on sellainen vaatimus, joka pilottivaiheessa nousi esille myös ensihoita-

jien keskuudessa. Helppokäyttöisyys näyttäisi olevan siis tärkein ominaisuus varsinaisille 

asiakkaille ja tekniikan kanssa kentällä toimiville. Valtiovarainministeriön Etäpalve-

luhanke (Valtiovarainministeriö 2015, 11-12) selvitti keväällä 2015 etäpalveluille ja vide-

okuvayhteyteen asettamia vaatimuksia sekä etäpalveluiden kehittämiselle tuomia mah-

dollisuuksia. Raportista selvisi, että asiakkaiden ja käyttäjien mukaan helppokäyttöisyys 

nousee tärkeimmäksi kriteeriksi palvelun käytölle.  

 

Jaotellaan seuraavaksi vaatimustaulukkoon (taulukko 1) kyselyssä nousseet käyttäjäkunnan 

ja sidosryhmän tärkeimmät vaatimukset järjestelmälle. Taulukossa vaatimukset ovat esitel-

ty ja määritelty tarkemmin. Kyselyn tuloksien perusteella vaatimukset ovat myös priorisoi-

tu, siten, että 1 = erittäin tärkeä, 2 = tärkeä ja 3 = tavoiteltava. Erittäin tärkeään jakaantui-

vat tekniikan ominaisuudet ja vaatimukset, jotka saivat selvästi eniten kannatusta. Priori-

teetti tärkeä-kohtaan lajiteltiin ominaisuudet, jotka saivat jonkun verran ääniä. 3 eli tavoi-

teltava-kohtaan listattiin ominaisuudet, jotka saivat lähinnä satunnaisia mainintoja.  

 
Taulukko 1. Kyselyn pohjalta tehty vaatimustaulukko. 

Vaatimus Kuvaus/perustelut Prioriteetti (1-3) 

Tietoturvallinen Yhteys on erityisen luotettava, salattu ja suojattu. 1 

Toimintavarma Katkeilematon yhteys, häiriöttömyys, ei katvealueita. Toimii 
myös syrjäseuduilla. 

1 

Helppokäyttöisyys Esim. yhteys ja lähetys yhden napin taakse. 1 

Nopea yhteys Tähän vaikuttavat käytettävät tiedonsiirtotekniikat ja niiden 
paras mahdollinen hyödyntäminen. 

1 

Hyvä kuvan ja 
äänen laatu 

Tarkka resoluutio, HD-laatu. Kuvan värit ja valaistus. Hyvä 
valoherkkyys. Toiminta myös huonossa valossa. Ääni oltava 
synkassa videon kanssa. 

1 

Etäohjaus Kommunikaatio kentältä tilannekeskukseen ja sairaalaan, päin-
vastoin. 

2 

Monikäyttöisyys Voidaan käyttää myös olemassa olevien järjestelmien kanssa ja 
tukena. Esimerkiksi potilaskertomuksissa. 

2 

Videon skaalaus 
tilanteen mukaan 

Riittävä laatu erilaisissa tilanteissa. Videon resoluutiota voi 
säätää käytössä olevan yhteyden mukaan. 

2 
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Monitorinäkymä, 
monitorointi 

Monitorinäkymä kuvaan. Monitoridataan yhdistyminen. Online 
monitorointi. Esim. voi valita haluamansa kuvan parempaan 
tarkasteluun. 

2 

Tallennus Tallennusmahdollisuus esim. potilastietojärjestelmiin. Myös 
hyvä äänen taltiointi. 

2 

Liikuteltavuus Kevyt. Integroitu vaatetukseen tai välineistöön. Video kätevästi 
liikkuva ja kohdistuva henkilön mukaan. 

2 

Useampi kamera Useita kameroita eri kulmista. 3 

Toiminta-aika Pitkä toiminta-aika. Hyvä akkukapasiteetti kenttäolosuhteissa. 3 

Yksi järjestelmä Yksi järjestelmä kansallisesti. 3 

Kustannukset Edullisuus. 3 

Still-kuvat Mahdollistaa still-kuvien lähettämisen. Yksi pysätyskuva tilan-
teesta on tehokas. Myös kuvasarjan muodostus. 

3 

Toiminta mobiili-
verkossa 

Toimii mobiiliverkossa. 3 

Huomaamaton Tekniikka kulkee sivussa, toimintaa tukevana elementtinä. Pää-
huomio ei ole tai mene tekniikkaan. 

3 

Äänikomennot Äänikomennot käynnistykseen ja sulkemiseen. 3 

Videon hallinta Videon määrää tulisi voida minimoida, jottei tule liikaa materi-
aalia. Taltioidaan vain oleellinen potilaan ja hoidon kannalta. 
Videolla oltava selkeä lisäarvo. 

3 

 

Valtiovarainministeriön Etäpalveluhankeen raportin (Valtiovarainministeriö 2015, 46-47.) 

mukaan keskeisiä vaatimuksia videoyhteysratkaisuun ovat päätelaiteriippumattomuus, 

hyvä kuvan (HD-laatu) ja äänen laatu sekä selainpohjainen kuvayhteysratkaisu. Keskeiset 

ei-toiminnalliset, niin sanotusti tekniset vaatimukset, ovat muun muassa selaintuki 

tärkeimmille käytössä oleville selaimille ja käyttöjärjestelmille, puhdas selainpohjainen 

ratkaisu, ratkaisu mahdollistaa riittävän määrän osapuolia osallistumaan samaan etäyhtey-

teen sekä ratkaisussa on mahdollisuus osallistua monenlaisilla päätelaitteilla yhteyteen, 

myös mobiili- ja kiinteillä videoneuvottelulaitteilla.   

 

Seuraavaksi analysoidaan vaatimuksia tarkemmin muun muassa riittävän kuvan- ja äänen-

laadun sekä tietoturvan osalta. Vaatimusmäärittely-kappaleen lopuksi esitellään tarkempi 

vaatimusmäärittelytaulukko, jossa vaatimukset on jaettu toiminnallisiin ja ei-

toiminnallisiin vaatimuksiin. Nämä vaatimukset pohjautuvat niin tehtyyn kyselyyn, haas-

tatteluihin kuin julkisiin suosituksiin ja raportteihin. 

 

4.3.2 Vaatimukset videokuvalle, äänelle, siirtonopeudelle ja verkolle 
 

Hyvä kuva ja äänen laatu oli myös yksi tärkeimmistä vaatimuksista. Mikä on hyvä ja 
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riittävä kuvan ja äänen laatu? Sitä voidaan tulkita monella eri tasolla. Hyvään kuvanlaa-

tuun vaikuttaa monta eri tekijää. Nykypäivän kameratekniikka on riittävän laadukasta, jo-

ten hyvään suoratoistettavaan kuvanlaatuun vaikuttaa olennaisesti se, ollaanko millaisien 

yhteyksien alueella. Esimerkiksi kuvan ja äänen laatu voidaan olettaa olevan erilaista kau-

punkikeskustan 4G-yhteyden alueella kuin haja-asutuksen heikon 3G-yhteyden alueella. 

Tekniikan täytyy kuitenkin voida huomioida olemassa oleva yhteys ja pystyä skaalaamaan 

lähetettävää kuvaa. Esimerkiksi haja-asutusalueen videokuvan välittämisessä joudutaan 

päättämään ja priorisoimaan, lähetetäänkö HD-laatuista videokuvaa kymmenien sekuntien 

viiveellä, vai lähetetäänkö heikomman laatuista kuvaa reaaliajassa. Vaihtoehtona voi olla 

myös pelkkien pysäytyskuvien lähettäminen. Ääni vie tavallisesti kuvaan verrattuna paljon 

vähemmän kaistaa. 

 

Videokuvan laatu 

 

Kyselyssä selvitettiin, mikä on vastaajien mielestä riittävä kuvanlaatu. Vaikka alkuperäi-

nen idea kysymykselle oli selvittää riittävää kuvaresoluutiota, esimerkiksi HD- tai SD-

laatu, saimme vastaukseksi joukon eri indikaattoreita, joita videokuvasta pitäisi tunnistaa 

tai erottaa. Tämä oli lopulta hyvä asia, koska näin saimme kuvanlaadun mittarit, joista ai-

kanaan testeillä saadaan lopullinen vastaus riittävän kuvanlaadun kysymykseen. Videoku-

vasta olisi hyvä erottua muun muassa silmän liikkeet, pupillireaktiot sekä mustuainen. Tär-

keää olisi erottaa ihonväri, sen laatu ja muutokset. Kasvonpiirteiden tunnistusta pidettiin 

myös oleellisena havainnoidessa esimerkiksi kasvojen eleitä ja ilmeitä. Lisäksi videoku-

vasta olisi saatava selvää hengitystaajuudesta, haavoista sekä EKG:stä (sydänsähkökäyrä). 

On selvää, että tällaisiin vaatimuksiin ja tarpeisiin tarvitaan vähintään HD-laatua.  

 

Toisaalta vastauksissa mainittiin, että kuvanlaadusta voidaan tinkiä, kunhan yhteys on luo-

tettava ja nopea. Tämäkin voidaan vasta lopullisilla testeillä osoittaa, mikä on paras mah-

dollinen kuvanlaatu, jotta yhteys toimii luotettavasti ja reaaliaikaisesti. Tekniseen puoleen 

saatiin myös vastauksia. Suurin osa sanoi, että HD-luokan (1280 x 720) kuvanlaatu on riit-

tävä. Myös Full HD-tarkkuus (1920 x 1080) mainittiin kerran. Vastauksista saatiin selville 

myös videokuvaan liittyviä ominaisuuksia. Kuvassa pitäisi olla esimerkiksi todenmukaiset 

värit ja hämäräkuvauksen mahdollistava hyvä valoherkkyys. Tärkeää olisi pystyä tarken-
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tamaan ja kohdistamaan kameraa. Olisi hyvä, jos videokuvaa voisi etäohjata sairaalasta, 

kuten esimerkiksi kuvan zoomaukset, tarkennukset ja kuvan resoluution muutokset.  

 

Lisäksi nostettiin esille, että eri tilanteet vaativat erilaista kuvanlaatua. Ihmisen anatomian 

näkeminen vaatii hyvän valon ja tarkkuuden verrattaessa esimerkiksi tilannejohtajan yleis-

kamerakuvaa tapahtumasta. Monessa vastauksessa kerrottiin, että tärkeää olisi saada myös 

korkean resoluution pysäytys- eli still-kuvia. Kuten huomataan, riittävä kuvanlaatu vaihte-

lee eri käyttötarkoituksien mukaan. Jos videokuvasta tulee erottaa tarkempaa dataa ja omi-

naisuuksia, tarvitaan HD-laatua. Jos tarkastellaan esimerkiksi onnettomuustilannetta tai 

tapahtumaa, voi tähän riittää heikompikin kuvanlaatu.  

 

Terveydenhuollon etäkonsultaatio-raporttiin ja selvitykseen on Julkisen hallinnon tietohal-

linnon neuvottelukunta JUHTA (2012, 11, 22-24) koonnut kuva- ja ääniyhteydelle seuraa-

via suosituksia ja vaatimuksia, jotka tässä kohtaa kannattaa huomioida. Yleissuositus etä-

konsultaatiossa käytetylle videostandardille on H.264/MPEG-4, resoluution (kuvan pikse-

lien määrä) ollessa vähintään 4CIF (704 x 576) tai HD-720p (1280 x 720), ja kuvanopeus 

on oltava vähintään 24 kuvaa sekunnissa. Uusien hankittavien laitteiden tulisi tukea 

H.264:sta ja sitä tulisi käyttää. Se on tehokas niin sanotusti HD-pakkausalgoritmi, kun re-

soluution kasvaessa kuvan tarvitsema bittimäärä nousee jyrkästi. Resoluution suhteen suo-

sitellaan vähintään CIF-tasoa (352 x 288). Kuitenkin aina tulisi käyttää mahdollisimman 

hyvälaatuista kuvaa järjestelmien suorituskyvyn ja verkkoyhteyksien nopeuksien puitteis-

sa.  

 

Videokuvan laatuun vaikuttaa monta tekijää. Ensinnäkin laatuun vaikuttaa kameratekniset 

asiat, kuten kameran optiikka, kuvakenno ja prosessointi. Lisäksi käytettävä videokoodek-

ki, koodekin tekninen toteutus ja käytettävä resoluutio vaikuttavat videon laatuun. Kuvan 

laatuun voi vaikuttaa myös käytettävä palvelin ja muut järjestelmään kytkettävät laitteet. 

Videokuvan lähetettävään laatuun vaikuttaa käytössä olevat tiedonsiirtonopeudet ja –

yhteydet. Lisäksi kuvanlaatuun vaikuttaa yhteyden ja lähetettävän kuvan resoluution lisäksi  

videon katsomisetäisyys ja ruudun koko. Jos video striimataan eli suoratoistetaan esimer-

kiksi pienille monitoreille, heikomman laatuinen video riittää ja siitä saa hyvin selvää. Jos 

taas videota katsotaan isommalta ruudulta, tulee videolaatu olla hyvä. 
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Ääni 

 

HD-tasoiseen kuvaan kuuluu myös laadukas ääni, koska kuvan ja äänen on hyvä olla laa-

dullisesti tasapainossa keskenään. Nykypäivän HD-videoneuvottelulaitteet pystyvät käyt-

tämään esimerkiksi 14 kHz tai 22 kHz äänikoodekkeja. Äänen laadussa suositusarvo on 

AAC-LD, ja äänistandardi G.722 (JUHTA 2012, 22-24.) Teetetyssä vaatimusten kartoitus 

kyselyssä äänelle vaatimuksena nostettiin se, että sen tulee olla synkronoinnissa videoku-

van kanssa. Lisäksi kommunikointi on oltava mahdollista molempiin suuntiin, sekä kentäl-

tä tilannekeskukseen ja sairaalaan että päinvastoin. 

 

Videoyhteydessä on olennaista, että ääni välittyy hyvänlaatuisena kaikille osapuolille. 

Kunnollisen äänenlaadun takaamiseksi tulee käyttää hyvälaatuista mikrofonia ja sijoittaa se 

lähelle puhujia. Varsinkin ensihoitotilanteessa kentällä tai ambulanssissa tämä voi tuoda 

omat haasteensa. Monesti kameroissa on integroitu sisäinen mikrofoni mukana. On syytä 

testata ja pohtia, riittääkö se, ja eristääkö se ympäristöstä tulevaa muuta meteliä ja ääntä 

riittävästi. Mikrofonityyppi vaikuttaa äänenlaatuun. Testaamalla voidaan ratkaista, käyte-

täänkö laitteessa tai tilassa omaa suuntaavaa 360 asteista mikrofonia vai erillistä solmio- tai 

käsimikrofonia.  

 

Mikrofonin vaatimukset ovat hyvä kaiunkumous sekä häiriöttömyys, jolloin ne ottavat 

mahdollisimman vähän häiriöitä ympärillä olevista muista laitteista. Lisäksi äänentoistoon 

ja sen laatuun vaikuttaa, tuleeko ääni osapuolille kuulokkeiden vai laitteen omien kaiutti-

mien kautta. Videoyhteyksissä ja –neuvotteluissa suositellaan käyttämään vähintään 

G.722-standardia tai äänen vastaavan laatuista koodausta. Yleisohjeena suositellaan käytet-

tävän vähintään 7 kHz:n äänikaistan tarjoavaa koodekkia. (JUHTA 2012, 21-22.) 

 

Siirtonopeus ja verkot 

 

JHS168-suosituksessa (JUHTA 2012, 11, 22-24)	annettiin vaatimuksia myös siirtonopeu-

teen, jota tarvitaan videokuvan ja äänen siirrossa esimerkiksi kentältä sairaalalle. Siirtono-

peuden suositusarvo on 384 kbit/s. Datasiirtoon vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa 
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kuvanlaatu sekä jaetaanko etäyhteyden kautta dokumentteja. Videoyhteyksissä yleisimmät 

kuvan lähetysnopeudet ovat 384-768 kbit/s. On kuitenkin hyvä huomata, että kuvan lisäksi 

siirtoyhteydellä kulkee myös ääni ja muuta dataa. Tämän vuoksi käytössä olevan tietolii-

kenneyhteyden tulisi olla vähintään kaksinkertainen videon siirtonopeuteen verrattuna. 

Tällöin tietoliikenneyhteyksien yleissuositus videoyhteystekniikalle on 1 Mbit/s molempiin 

suuntiin, kuitenkin vähintään 512 kbit/s.  

 

Tietoliikenneyhteyksille luo vaatimuksia erilaiset käyttötarpeet, käytettävät laitteistot ja 

ohjelmistorajoitukset. Tietoliikenneyhteyden tarkoitus on välittää videoyhteyden ja –

neuvottelun bittivirta. Tietoliikenteen vähimmäisvaatimukset vaihtelevat runsaasti, koska 

ne riippuvat monesta eri tekijästä. Näitä ovat muun muassa videon ja äänen koodaus, da-

tansiirto sekä käytettävän siirtokaistan luonne, eli onko käytössä kiinteä vai langaton yhte-

ys. Käytettävät koodekit vaikuttavat lisäksi siihen, miten herkästi kuvan ja äänen laatu rea-

goivat yhteyden häiriöihin, kuten viiveeseen, viiveen vaihteluun ja pakettihävikkiin. Yh-

teyden palvelulaadulla voidaan näihin ominaisuuksiin vaikuttaa.  

 

Edellytys laadukkaalle videoyhteysympäristölle ovat oikein mitoitetut verkkoyhteydet. 

Tämä on tapauskohtaista, koska jokaisessa yhteydessä ei tarvita HD-tasoista kuvaa. HD-

tasoinen kuva vaatii H.264 pakkausta ja vähintään 1 Mbit/s yhteysnopeuden. Verkoissa on 

monia aktiivisia komponentteja, joiden kautta tietoliikenne kulkee, esimerkiksi palomuurit 

ja osoitteenmuunnoslaitteet. Nämä tulee konfiguroida siten, että halutut neuvotteluyhteydet 

saadaan syntymään. Mobiiliverkkojen datayhteyksien kautta videoyhteys voidaan tehdä 

onnistuneesti vähintään 3G-verkoilla. Verkot kehittyvät kokoajan ja kohta on käytössä jo 

5G-verkot. 3G-verkkoja pienemmät datayhteydet ovat yleensä liian hitaita videoyhteyteen. 

Mobiiliverkoissa on muutamia ongelmia, jotka kannattaa ottaa huomioon videoyhteyttä 

tehdessä. Mobiilidatan nopeudet laitteesta verkkoon on yleensä pienempiä kuin toisin päin. 

Tämän takia tulee aina varmistaa kussakin tilanteessa saadut yhteysarvot. Vaikka uudet 

siirtomenetelmät vähentävät siirtoviivettä, on mobiiliverkkojen viiveet melko suuret verrat-

tuna kiinteisiin yhteyksiin. Suurempien nopeuksien käytössä on suuria eroja peittoalueista 

johtuen. Tämän lisäksi verkon kuormitus ja säätila vaikuttavat sillä hetkellä saavutettaviin 

yhteysnopeuksiin. Lisäksi järjestelmällä tulee saada yhteys niin sisäverkossa kuin ulkover-

kossa toimiviin henkilöihin. On hyvä huomioida, että yhteydenotto sisäverkon ulkopuolelle 
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on kalliimpaa ja myös teknisesti mutkikkaampaa. Lähtökohtaisesti näin ei pitäisi olla. Niin 

sisäisiä kuin ulkoisia yhteyksiä tulisi olla yhtä teknisesti vaivatonta ja turvallista käyttää. 

(JUHTA 2012, 24-25.) 

 

4.3.3 Muita vaatimuksia 
 

Kyselyssä saatiin myös vaatimuksia, jotka saivat jonkin verran kannatusta, mutta niissä on 

hyviä huomioita. Monikäyttöisyys nousi yhdeksi vaatimukseksi. Tekniikkaa ja järjestelmää 

pitää pystyä hyödyntämään myös laajemmin. Tekniikan tulee olla kevyttä, sen tulee integ-

roitua vaatetuksiin tai muuhun käytettyyn välineistöön. Tekniikalle tärkeä ominaisuus on 

sen mobilisuus, jolloin kamera ja video olisi liikkuva ja kohdistuva henkilön mukana. 

Pelkkä kiinteä ajoneuvokamera ei täytä tärkeimpiä vaatimuksia ensihoidossa. Monitorida-

tan yhdistyminen ja näkymä kuvassa nähdään myös olennaiseksi vaatimukseksi. Lisäksi 

olennaista on videon tallennusmahdollisuus, jossa video tallentuisi esimerkiksi potilastieto-

järjestelmiin. 

 

Yksittäisistä vaatimuksista nostettakoon vielä esimerkiksi se, että tilanteeseen pitää olla 

saatavana useampi kamera eri kuvakulmista. Yhdessä vaatimuksessa painotettiin tekniikan 

ja järjestelmän pitkää toiminta-aikaa. Tämä on hyvä vaatimus, jos toimitaan kentällä ja 

esimerkiksi latausmahdollisuutta ei ole aina saatavilla. Yhdessä vaatimuksessa painotettiin 

vain yhtä järjestelmää kansallisesti. Järjestelmä tulisi olla kustannuksiltaan myös edullinen. 

Yksi vaatimus nostaa mahdollisuuden pelkkien still-kuvien lähetykseen. Tällöin yksi kuva 

toimisi tehokkaana kuvana tilanteesta ja useasta kuvasta muodostuisi kuvasarja. Lisäksi 

videon määrän pitää voida hallita, jottei tule liikaa materiaalia. Tärkeää on taltioida vain 

oleellinen kuva potilaan ja hoidon kannalta. 

 

Kyselyssä selvitettiin ominaisuuksia tekniikalle, jotka olisivat toivottavia. Kolme asiaa 

nousivat selvästi esiin toivottavina ominaisuuksina. Nämä olivat tallennusmahdollisuus, 

turvallisuus ja digitaalinen arkistointi. Tallennusmahdollisuus oli selkeästi toivottavin lisä-

ominaisuus tekniikalle. Tässä kohtaa kuitenkin nähtiin, että tällöin törmätään melko var-

masti hankaliin rekisteriasioihin. Samassa yhteydessä todettiin, että e-tallentava järjestelmä 

olisi riittävä potilaiden diagnostiikan ja hoidon kannalta. Olisi myös tärkeää, että monien 

eri ammattiryhmien pääsy samaan online-näkymään ja neuvotteluyhteyteen olisi mahdol-
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lista. Näin mahdollistuisi moniammatillinen yhteistyö heti ensihoitovaiheessa. Tällöin toi-

minta pääsisi käynnistymään nopeasti kaikissa eri hoitoketjun vaiheissa.  

 

Integroituminen ja liitettävyys nähtiin myös toivottavana ominaisuutena. Tällä tarkoitetaan 

esimerkiksi uuden laitteiston ja tekniikan integroitumista tällä hetkellä käytössä oleviin 

viestintävälineisiin. Tekniikalle toivottavaa olisi myös hyvä liitettävyys moniin eri yksi-

köihin, kuten esimerkiksi miehittämättömät ilma-alukset eli dronet. Toivottavina ominai-

suuksina nähtiin aikaisemmin vaatimuksissa jo mainitut helppokäyttöisyys, still-kuva-

mahdollisuus sekä kaksisuuntaisuus: konsultoiminen ja potilaan vakuuttaminen eri tapauk-

sissa. Lisäksi nostettiin esiin yhdellä napilla tapahtuva videokuvan, still-kuvien tai äänen 

pakkosyöttö haluttuihin kohteisiin yhtäaikaa reaaliajassa ja tallennettuna.  

 

Jos langaton videoyhteysjärjestelmä hankitaan ensihoidon tueksi, on hyvä pohtia myös 

muita vaatimuksia järjestelmälle. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta 

(JUHTA 2012, 20-25.) on laatinut yleisiä suosituksia ja vaatimuksia videoneuvottelulait-

teiden käyttöönottoon. Ensinnäkin laitteiston toimittajilta tulee vaatia tämän mahdollistavat 

yhteensopivat standardit ja rajapinnat. Yksi hyvä vaatimus laitteistojen käyttäjille on riittä-

vä koulutus käyttöönottovaiheessa. Jos laitteista ei osata käyttää käyttäjien tarpeita vastaa-

valla tavalla tai laitteiden tarjoamia ominaisuuksia hyödyntäen, voi investointi olla hyödy-

tön ja käyttöaste vähäinen.  

 

Lisäksi laitteiden toimivuus on syytä testata säännöllisesti. Testauksessa tarkistetaan ole-

tusarvot, kuten äänenvoimakkuus, kuvan kirkkaus ja mahdolliset muut automaattisäädöt. 

On hyvä säännöllisesti varmistaa laitteiden käyttäjiltä, onko laitteiden käytössä ilmennyt 

ongelmia, joihin voidaan puuttua esimerkiksi päivitysten tai säätöjen avulla. Käyttäjillä 

tulee olla uusimmat tiedot laitteen käytöstä, jos esimerkiksi päivityksistä johtuen laitteen 

säädöt muuttuvat. Lähtökohtana on, että julkisessa hallinnossa käytetään teknologioita, 

ohjelmistoja ja teknisiä ratkaisuja, jotka noudattavat yleisiä standardeja ja ovat yhteensopi-

via laite- tai palveluntuottajasta riippumatta. Laitteita ja palveluja hankittaessa tulisi välttää 

tilanteita, joissa videoneuvottelu toimii vain saman palveluntarjoajan sisäisessä verkossa 

tai laitteet kommunikoivat ainoastaan saman teknologiatoimittajan laitteistojen kanssa. 

Ennen kaikkea tärkeää on koko organisaation miettiä ja arvioida käyttötavat, joilla video-
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yhteysneuvottelua ja tekniikkaa tullaan hyödyntämään. Lisäksi on hyvä arvioida käyttöta-

van ja -tarpeiden muutokset sekä laajentumiset muutamien vuosien tähtäimellä.  

 

4.3.4 Vaatimusmäärittelytaulukko 
 

Seuraavaksi esitettävään vaatimusmäärittelytaulukkoon (taulukko 2) on koottu ja eritelty 

tarkemmin aikaisemmin esitellyt esitutkimuksessa ja kyselyssä nousseet käyttäjien ja si-

dosryhmien esittämät vaatimukset järjestelmälle. Taulukkoon on myös lisätty vaatimukset, 

jotka nousivat esille sekä Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan Terveyden-

huollon etäkonsultaatio-selvitysraportissa (JUHTA, 2012) että Valtionvarainministeriön 

etäpalvelu-raportissa (Valtionvarainministeriö, 2015). Näin saatiin laajempi ja kattavampi 

kokonaiskuva siitä, mitkä ovat langattoman videoyhteystekniikan vaatimukset. Vaatimuk-

sia on myös analysoitu, tarkasteltu ja arvioitu uudelleen. Seuraavat vaatimukset antavat 

viitteitä teknisille ja toiminnallisille raja-arvoille. Raja-arvot ovat ohjeellisia ja esimerkiksi 

siirtonopeuden osalta suositeltavia minimitasoja. Tapauskohtaiset vaatimukset riippuvat 

aina käyttötarpeesta ja ovat tapauskohtaisia eri tilanteisiin. Jokaisen organisaation täytyy 

arvioida ne itse erikseen. Tietoturva on sen verran iso kokonaisuus, että vaatimukset tieto-

turvaan liittyen käsitellään tämän jälkeen vielä omana kokonaisuutena luvussa 4.3.6.  

 

Vaatimukset on lajiteltu prioriteettilla 1-3, jossa numero 1 tarkoittaa erittäin tärkeä, 2 tär-

keä ja 3 tavoiteltava. Vaatimukset on lisäksi luokiteltu sen mukaan, onko ne toiminnallisia, 

eli liittyvätkö ne järjestelmän käyttäytymiseen ja toiminnallisuuteen, vai ovatko ne ei-

toiminnallisia vaatimuksia, jotka ovat toiminnallisten vaatimusten rajoituksia ja reunaehto-

ja.  

 

Ei-toiminnalliset vaatimukset kertovat ehdot, jotka järjestelmän on täytettävä, jotta toimin-

nalliset vaatimukset voidaan toteuttaa. Priorisoidut vaatimukset ovat apuna mietittäessä, 

mitä ominaisuuksia halutaan mukaan järjestelmän ensimmäisiin versioihin, ja mitä voidaan 

jättää toteutettavaksi myöhemmin. Priorisointi auttaa myös silloin, kun esimerkiksi aika-

taulupaineen takia joudutaan karsimaan toteutettavia ominaisuuksia. 

 
Taulukko 2. Vaatimusmäärittely. 

Vaatimus Luokka Kuvaus/perustelut Prioriteetti 
(1-3) 
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Järjestelmä tulee olla kokonaan 
selainpohjainen ratkaisu. 

Toiminnalliset / 
Ei-toiminnalliset 

Mahdolliset selainlaajennukset tulee 
olla helppo asentaa, eikä ne saa edel-
lyttää pääkäyttäjätunnuksia. 

1 

Ratkaisun on tuettava yleisim-
piä käytössä olevia selaimia, 
kuten IE, Firefox, Chrome ja 
Safari. 

Toiminnalliset / 
Ei-toiminnalliset 

Toimittajille kannattaa esittää ne se-
laimet, jotka ovat asiakkaalla yleisesti 
käytössä. 

1 

Käyttöliittymällä tulee olla 
monikielisyyden tuki.  

Toiminnalliset Organisaatio määrittää tarvittavat 
kielet. 

1 

Käyttöliittymää tulee voida 
muokata organisaation tarpei-
den mukaan. 

Toiminnalliset / 
Ei-toiminnalliset  

Käyttöliittymää tulee voida muokata 
organisaation visuaalisen ilmeen mu-
kaiseksi, mm. logot, värit, graafiset 
elementit. 

2 

Ratkaisu on operaattoririippu-
maton. 

Ei-toiminnalliset Ratkaisu ei saa olla riippuvainen tietyn 
operaattorin tietoliikenneyhteyksistä. 

1 

Ratkaisu sisältää sekä ääni että 
videokanavan. 

Ei-toiminnalliset Ratkaisua voidaan myös laajentaa 
tarpeen mukaan esimerkiksi tietoko-
neen tms. laitteen näytön jakoon. 

1 
 

Palvelu tukee HD-tasoista vi-
deokuvaa ja skaalautuu käytös-
sä olevaan tietoliikenneyhtey-
teen. 

Ei-toiminnalliset - 1 

Kuvayhteyden muodostaminen 
tulee olla helppoa ja nopeaa. 

Toiminnalliset Yhteys ja lähetys yhden napin taakse. 
Tulevaisuudessa jopa äänikomennolla. 

1 

Etäyhteyteen voi tarvittaessa 
liittyä puhelimella. 

Toiminnalliset / 
Ei-toiminnalliset 

- 2 

Kuva- tai ääniyhteyttä voidaan 
tarvittaessa hallita. 

Toiminnalliset On tärkeää, että yhteyden muodostu-
minen on hallittu. Videokuvaa tai 
ääniyhteyttä (esim. vaimentaminen) 
pitää voida kontroloida. 

2 

Etäosallistujia / kameroita voi 
hallita, lisätä ja poistaa yhtey-
den aikana. 

Toiminnalliset - 2 

Ääni- ja kuvayhteyden taltioin-
timahdollisuus. 

Ei-toiminnalliset Tietosuojamääräykset tulee tarkoin 
huomioida taltioinnin yhteydessä. 

2 

Osallistujat voivat osallistua 
yhteyteen myös kiinteillä vi-
deokonferenssilaitteilla. 

Ei-toiminnalliset - 2 

Etäyhteyteen voidaan osallistua 
myös pelkällä ääniyhtydellä. 

Ei-toiminnalliset - 1 

Etäyhteyteen voi osallistua 
useita osapuolia. 

Ei-toiminnalliset Useita kameroita eri kuvakulmista. 1 

Ratkaisu tukee vähintään WEB 
RTC-videokoodekkejä: H.264 
ja VP8. 

Ei-toiminnalliset - 1 

Järjestelmässä voidaan lähettää 
pikaviestejä etäyhteyden aikana 
osallistujien kesken. 

Toiminnalliset / 
Ei-toiminnalliset 

Chat-kanava helpottaa kommunikoin-
tia etäyhteyden aikana.  

2 

Ratkaisussa voidaan lähettää 
sähköpostia tai tekstiviestejä 
etäyhteyteen osallistuville. 

Ei-toiminnalliset Näitä voi lähettää myös erikseen, 
mutta joissain tilanteissa tämä voi olla 
nopeaa ja hyödyllistä, esim. yhteysvir-
hetilanteissa ja muistutuksissa. 

3 

Ratkaisu tukee IPv6-
protokollaa. 

Ei-toiminnalliset - 2 
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Koulutustoiminto. Järjestelmän 
käyttöä tulee olla mahdollisuus 
harjoitella ja sitä tulee voida 
kouluttaa sekä testata sisäisesti 
ja asiakkaan kanssa.  

Toiminnalliset / 
Ei-toiminnalliset 

Tämä ominaisuus helpottaa ja varmis-
taa myös käyttöönottoa merkittävästi.  

1 

Testaustoiminto. Ratkaisussa 
tulee olla mahdollisuus testata 
ääni- ja kuvayhteyttä ennen 
etäyhteyden ottamista.  

Toiminnalliset / 
Ei-toiminnalliset 

Tällä voidaan välttää tilanne, jossa 
asetuksia kokeillaan ja koitetaan rat-
koa itse tapahtuman tai hoidon aikana. 

1 

Tietoliikenneyhteydet tulee olla 
salattuja. Ratkaisu tukee SIP-
protokollaa. 

Ei-toiminnalliset Tukee SIP-standardin mukaisia laittei-
ta. Tukee tietoturvallisia SIP-yhteyksiä 
(SRTP- ja TSL-tuki). 

1 

Ratkaisulle on tehty tietoturva-
auditointi. 

Ei-toiminnalliset Mikäli tätä ei ole tehty, tulee se voida 
teettää. 

1 

Ratkaisuun voidaan luoda käyt-
täjä- ja käyttöoikeuksien hallin-
ta. 

Ei-toiminnalliset - 1 

Ratkaisussa on monipuoliset 
raportointimahdollisuudet käyt-
töhistoriasta. 

Ei-toiminnalliset - 2 

Ratkaisussa on valmiit (out-of-
the-box) integraatiot ja rajapin-
nat. 

Ei-toiminnalliset Valmiit rajapinnat helpottavat muiden 
etäratkaisujen mahdollista integrointia. 
Monikäyttöisyys lisääntyy. 

2 

Ratkaisu on ohjelmistopohjai-
nen ja asiakas voi itse ostaa 
palvelimet. 

Ei-toiminnalliset - 2 

Ratkaisu on mahdollista hank-
kia pilvipalveluna. 

Ei-toiminnalliset - 2 

Helppo liikuteltavuus. Ei-toiminnaliset Kevyt. Integroituu vaatetukseen tai 
välineistöön. Huomaamaton. 

2 

Pitkä toiminta aika myös ilman 
erillistä virransyöttöä. 

Ei-toiminnalliset Akunkesto oltava hyvä, kun työsken-
nellään haastavissa olosuhteissa. 

2 

Kansallisesti vain yksi järjes-
telmä. 

Ei-toiminnalliset Ei tässä vaiheessa vielä prioriteetti 1, 
mutta tavoiteltava arvo tulevaisuuteen 
ja järjestelmän toimimiselle laajem-
min. 

3 

Mahdollistaa yksittäisten kuvi-
en (still-kuvat) lähettämisen. 

Ei-toiminnalliset Yksi pysäytyskuva tilanteesta voi olla 
tehokas. Myös tarvittaessa kuvasarjan 
muodostus. 

3 

Äänikomennot lähetyksen 
käynnistykseen ja sulkemiseen. 

Ei-toiminnalliset - 3 

Videon määrän hallinta.  Videon määrää tulisi voida minimoi-
da, jottei materiaalia tule liikaa. Tär-
keää taltioida vain oleellinen potilaan 
ja hoidon kannalta. 

3 

 

4.3.5 Riskianalyysi 
 

Ennen tarkempien tietoturva- ja tietosuojavaatimuksien erittelyä tunnistetaan yleisesti 

mahdolliset riskit, jotka liittyvät langattoman videoyhteyden käyttöön ensihoidossa. Kuten 

Pohjonen (2002, 80) teoksessaan määrittelee, tietojärjestelmän kehittämisessä riskiksi mää-

ritellään sellainen asia tai tilanne, joka voi haitata tietojärjestelmälle tai sen kehittämiselle 
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asetettuja tavoitteita. Riskianalyysissa ja riskienhallinnassa voidaan lähteä siitä, että ensin 

tunnistetaan riskit ja arvioidaan sekä analysoidaan niiden vaikutukset. Riskit tulee priori-

soida niiden vaikutusten ja esiintymistodennäköisyyksien mukaan. Tämän jälkeen etsitään 

mahdollisia ratkaisuja riskien ratkaisemiseksi. Vaikka järjestelmäkehityksessä riskien arvi-

ointi on tärkeää kaikissa vaiheissa, mitä aikaisemmassa vaiheessa riskit tunnistetaan ja mitä 

yksiselitteisimmin niiden vaikutukset pystytään arvioimaan, sitä helpommin niihin voidaan 

myös vaikuttaa (JUHTA 2012, 19-20). 

 

Seuraavassa taulukossa (taulukko 3) esitellään riskianalyysi. Riskianalyysissa käytetään 

apuna kyselyssä nousseita asioita, kuvauksia ja esimerkkejä. Perustana on järjestelmään 

kohdistuvien uhkien ja riskien tunnistaminen yleisesti sekä niiden merkityksen arvioimi-

nen. Kyselyssä selvästi eniten mainintoja saivat tietoturva- ja tietosuojariskit. Yksilön suo-

ja, esimerkiksi tallenteen väärinkäyttöön liittyen, sai myös mainintoja. Riskit määritellään 

sen seurauksen ja todennäköisyyden mukaan. Taulukon ensimmäisessä kohdassa kuvattuna 

on itse riski tai uhka. Toisessa kohdassa on esitelty riskin seuraukset eli toteuman kuvaus, 

kuinka riski näkyisi toteutuessaan. Kolmas kohta on jatkomenettely, eli miten riskiä voi-

daan pienentää tai valvoa. Viimeisessä kohdassa on esitetty riskin vaikutuksen suuruus. 

Tämä on esitetty numeroilla 1-3, jossa 1 = suuri, 2 = kohtalainen, 3 = pieni. Riskin suuruu-

den arvioimiseen vaikutti myös se, kuinka paljon samaa uhkaa tai riskiä nostettiin kysely-

tutkimuksessa esille.  

 
Taulukko 3. Riskianalyysi. 

Riski / uhka Seuraukset Jatkomenettely Suuruus 

Tietoturva Tiedon saatavuus, eheys ja käytettä-

vyys kärsii. Tietojen salassapito ja 

tietojen rajatut käyttöoikeudet murtu-

vat. Datayhteys on vaikea järjestää 

aukottomasti ja luottettavasti. Poti-

laan intimiteetti ja salassapidon mur-

tuminen. Salakatselu. 

Riskin poistaminen tai pienentäminen 

on välttämätöntä. Tähän vaikuttaa 

monet yksittäiset asiat, kuten tekniik-

ka, tietoliikenneyhteydet,  salaukset 

sekä toimintatavat. 

1 

Tietosuoja Potilaiden henkilötietojen yksityisyy-

den suojan tai oikeusturvan vaaran-

tuminen. 

Riskin poistaminen tai pienentäminen 

on välttämätöntä. Noudatetaan laissa 

ja säädöksissä olevia tietosuojamää-

räyksiä. 

1 
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Yksilönsuoja, 

tallenteiden 

väärinkäyttö 

Loukkaukset ja yksilönsuojan rikkou-

tuminen ja ylitys. Tallenteella ja 

videolla voivat näkyä myös sivulliset. 

Mikä on muun viranomaisen oikeus 

käyttää materiaalia? Kaikki potilaat 

eivät halua tulla kuvatuksi. 

Riskin poistaminen tai pienentäminen 

on välttämätöntä. Noudatetaan laissa 

ja säädöksissä olevia tietosuojamää-

räyksiä. 

1 

Tekniikan toi-

mimattomuus 

Datayhteys, tietoverkot ja tekniikka 

vaikea järjestää aukottomasti. Katve-

alueet. Toiminta tukeutuu liiaksi 

tekniikkaan. Jos laitteisto ei toimi, 

pitää pystyä kuitenkin toimimaan 

hoitotilanteessa. 

Riskialtista toimintaa voidaan jatkaa, 

mutta kaikkien on tunnettavat riski. 

On ryhdyttävä toimiin riskin pienen-

tämiseksi. Varmistetaan tekniikan 

toiminta eri menetelmillä. Pidetään 

huolta tekniikan ja järjestelmän sään-

nöllisestä päivityksestä, huollosta ja 

ihmisten kouluttamisesta. 

1 

Työmäärän 

lisääntyminen 

Lääkärin työmäärän lisääntyminen. 

Tallenteiden hallinnoiminen.  

Toimintaa mahdollisesti varta vasten 

resursoidaan oma yksikkö. Asia ja 

tilanne pitää jokaisen organisaation 

ratkaista sisäisesti ja tiedostettava 

työmäärä ja tarvittavat resurssit. 

2 

Tekniikkaan 

keskittyminen, 

liika tekniikan 

määrä 

Ensihoitajat eivät tutki potilaita kun-

nolla. Jos liian monimutkainen sys-

teemi, vie se huomion potilaasta ja 

hänen tutkimisesta. Kohta on liikaa 

tekniikkaa ensihoidossa. 

Tekniikka pitää nähdä hoidon tukena. 

Tekniikkaa ei oteta edes käyttöön, jos 

itse hoitotilanne kärsii tai tekniikasta 

ei ole tilanteessa hyötyä. Apuna hen-

kilöstön tarkka perehdyttäminen ja 

kouluttaminen. Tekniikan mahdolli-

simman aikainen jalkauttaminen 

osaksi arkea. 

2 

Ajankäyttö 

kohteessa 

Ajat kohteessa pitenevät, kun yrite-

tään saada aina joku varmistamaan 

tilanne videoyhteyden päähän. 

Tekniikka pitää saada toimintavar-

maksi ja käytännöt selväksi. Mene-

telmä ja tekniikka kaikille tutuksi, 

miten toimitaan missäkin tilanteessa. 

2 

Ensihoitajan 

osaaminen 

Alue teknistyy, miten osataan toimia 

häiriötilanteessa? Itsenäinen toiminta 

kärsii, kun päätökset siirretään muu-

alle. Hoitajan kliiniset taidot vähene-

vät luotettaessa liikaa tekniikkaan. 

Toimenpiteitä ei välttämättä tarvita. 

Riskiä ja tilannetta seurataan ja pie-

nennetään ilman lisäkustannuksia. 

Menetelmä ja tekniikka kaikille tu-

tuksi, ja ratkaistaan miten toimitaan 

missäkin tilanteessa. 

3 
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Kustannukset Todennäköisesti hinta nousee korke-

alle koko järjestelmälle. Kuka mak-

saa koulutuksen, laitteet, ylläpidon 

jne.? 

Riski hyväksytään. Äkillisiä toimen-

piteitä ei tarvita. Organisaatiokohtai-

nen arviointi. 

3 

 

Seuraavassa kappaleessa avataan hieman tarkemmin taulukossa todettuja riskejä sekä sitä, 

miten niihin voidaan vaikuttaa ja mitkä eri asiat niihin vaikuttaa. 

 

4.3.6 Tietoturvavaatimukset 
 

Tietoturva on kokonaisuus, joka uhkakuvineen ja ratkaisuineen muuttuu jatkuvasti. Video-

yhteyden muodostuksissa tietoturvaa voidaan toteuttaa ja taata kahdella tavalla: tietoturval-

listen yhteyksien käyttämisellä ja siirrettävien tietosisältöjen suojauksella. Etäasioinnissa, 

jossa käytetään videoyhteyttä, luottamuksellisuus ja tietojenkäsittely tulee ottaa huomioon. 

Jos tapahtumasta tehdään tallenne, tulee olla tiedossa, mitkä lait siihen liittyy. Tällä hetkel-

lä lait videoyhteyteen liittyen ovat varsin tulkinnanvaraisia. 

 

Tietosuoja ja lainsäädäntö 

 

Tekniikan jalkauttamista ensihoitoon hidastaa olemassa oleva lainsäädäntö ja varsin tul-

kinnanvarainen tietosuojalaki ja sen eri pykälät. Tietosuojan tavoitteena on estää tietojen 

joutumista sivullisten käsiin. Tietosuojan kannalta merkityksellistä on varmistaa, että 

yhteys paikasta a paikkaan b on turvallinen ja suojattu sekä huolehtia tietojen tarpeel-

lisuudesta. Jos ensihoitotilanne taltioidaan, tulee huomioida tietosuojalaki (potilaslaki 12§). 

Tietojen tallentamiseen liittyy olennaisesti myös 9 §, joka käsittelee tietojen laatua 

koskevia periaatteita. (Tietosuojavaltuutettu, 2016.) JHS168-suosituksessa (JUHTA 2012, 

16) kerrotaan, että asianosaisen suostumus on käytännössä keskeinen peruste salassa pidet-

tävien ja arkaluonteisten tietojen saamiselle ja käsittelylle esimerkiksi tietojen käyttämisel-

le ja luovuttamisille. Myös viranomaisten lakiin perustuvat tiedonsaantia ja -käsittelyä 

koskevat oikeudet ovat käytännön kannalta merkittäviä. Henkilötietolaissa tarkoitetut arka-

luontoiset henkilötiedot ovat yleensä suoraan julkisuuslain nojalla salassa pidettäviä. Arka-

luonteisiksi salassa pidettäviksi henkilötiedoiksi voidaan laskea esimerkiksi potilastiedot ja 

sosiaalihuollon asiakastiedot.  
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Potilaslaissa pykälässä 12 (Finlex, 2007) kerrotaan, että potilaan on allekirjoitettava asiaki-

rja potilastietojen luovutusta koskevasta suostumuksesta tai kiellosta. Suostumusasiakirja 

tulee sisältää 17 §:ssä olevat tiedot valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista ja näiden 

vaikutuksista potilasta koskevien tietojen käsittelyyn. Kieltoasiakirjassa tulee olla selvitys 

siitä, että hoitoa annettaessa ei voida käyttää voimassa olevan kiellon kohteena olevia 

tietoja, vaikka ne olisi hoidon kannalta merkityksellisiä. Mallit näihin asiakirjoihin laatii 

kansaneläkelaitos. Asiakirjan vastaanottajan on aina annettava jäljennös potilaalle sekä 

allekirjoitettu asiakirja rekisteripitäjälle. Jos potilas antaa suostumuksensa tai kiellon 

katseluyhteyden välityksellä, hänelle tulee antaa vastaavat tiedot katseluyhteyden 

välityksellä. 

 

Valtiovarainministeriön (2016) mukaan kesällä 2016 on tullut voimaan laki, jonka keskei-

nen tavoite mahdollistaa Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPa) toteuttamisohjelmassa 

rakennettujen sekä muiden sähköisen tukipalvelujen laaja käyttö koko yhteiskunnassa. Ai-

nutlaatuisen lainsäädännöstä tekee sen, ettei yhteisiä palveluja tehdä vain julkisen hallin-

non sisäiseen käyttöön tai julkisten palvelujen tarjoamiseen. Riippuen toimijasta palvelu 

tarjotaan yhtenäisillä tukipalveluilla ja samaan tietoon perustuen. Tällä on selvä lisäarvo 

asiakkaalle. Sähköisen asioinnin tukipalvelut määritellään KaPa-laissa. Tarkoituksena on, 

että tieto liikkuu mahdollisimman helposti eri palveluntuottajien välillä avointen rajapinto-

jen kautta.  

 

Tietoliikennevaatimukset 

 

Tietoliikenneyhteyden tietoturvaan voidaan vaikuttaa esimerkiksi käyttämällä vain sisäistä 

verkkoa, jolloin ulkopuoliset eivät pääse liikenteeseen käsiksi. Lisäturvaa tuo verkon seg-

mentointi ja porttikohtainen pääsynhallinta. Jos käytetään julkisia verkkoja, voidaan muo-

dostaa salattu yhteys esimerkiksi VPN-tunneleiden kautta tai käyttää salausta TLS- tai 

SSL-protokollien avulla. Suositeltavaa on käyttää TLS (Transport Layer Security) proto-

kollaa, koska se on uusin ja varmin. Lisäksi se osaa luotettavasti neuvotella parhaan mah-

dollisen yhteyden ja jakaa salausavaimet yhteyttä muodostettaessa. Jos yhteyden toinen 

osapuoli on palvelin, voidaan lisäksi käyttää palvelinvarmenteita, jotka varmistavat palve-



 
 
 

67 

limen aitouden. Varsinaisen liikenteen salaukseen TLS:ssä on monia vaihtoehtoja, kuten 

paljon käytetty AES (Advanced Encryption Standard). Myös useat videoneuvotteluvälineet 

tukevat AES-salausalgoritmia. Videoneuvottelujärjestelmän vaatimuksena on, että palve-

limien pitää käyttää palvelinvarmenteita ja TLS:ää. (JUHTA 2012, 16-17.) 

 

Vaatimukset tallenteelle ja sen arkistoinnille 

 

Videotallenteen käyttö on hieman vaikeamman tulkinnan piirissä, koska siihen vaikuttaa 

niin monet eri lait ja säädökset sekä näiden sovellukset. Viranomaisen ja asiakkaan väli-

seen puhelinkeskustelun nauhoitukseen liittyviä sääntöjä sovelletaan myös videoneuvotte-

lun tallentamiseen. Näistä muodostuu aina henkilörekisteri ja tallenteet ovat osa viran-

omaisten asiakasrekisteriä, josta on tehtävä rekisteriseloste. Asiakasta on aina ensin infor-

moitava tallentamisesta. Viranomainen voi itse päättää, millä tavoin käytännön kannalta 

informoiminen on helpoin suorittaa tilanteessa. Tallenteet kuuluvat pääosin tarkastusoi-

keuden piiriin, joten asiakkaalla on aina oikeus ottaa yhteys viranomaiseen muun kanavan 

kautta, jos hän ei halua asioimistaan tallennettavan. (JUHTA 2012, 17.) 

 

Tallenteiden käyttötarkoitus on määritelty laissa ennalta ja tämä tulee ilmetä rekisteriselos-

teessa. Kaikki viranomaistoiminnassa syntyneet tallenteet ovat julkisuuslaissa tarkoitettuja 

viranomaisen asiakirjoja. Nämä ovat pääsääntöisesti julkisia. Asiakirjan julkiseksi tulosta 

ja salassapidosta säädetään yleislain tasolla julkisuuslaissa, minkä erityissäännöksiä on 

muualla lainsäädännössä. Lisäksi salassa pidettävien tietojen käsittelyssä on otettava huo-

mioon salassapitoa koskevat säännökset. Salassapitoon sisältyy sekä asiakirjasalaisuus että 

vaitiolovelvollisuus, joka koskee salassa pidettäviä tietoja. Varsinkin sosiaali- ja tervey-

denhuollossa salassapitotilanteita on runsaasti. Tallenteita on säilytettävä ja käytettävä sa-

mojen periaatteiden mukaan kuin paperilla olevia salassa pidettäviä asiakastietoja. Suora-

toistolähetyksissä kuvaa voidaan jakaa useaan eri kohteeseen. Kun käsiteltävä tieto on tie-

tosuojan alaista, on tarpeen kerätä esimerkiksi lokitiedostoihin tieto siitä, minne kuvaa lä-

hetetään. Potilaalla on oikeus tarkistaa, ketkä ja missä tarkoituksessa ovat käsitelleet hänen 

potilastietojaan. Lokitietojen kerääminen ja tallentaminen voidaan tehdä lähettävässä jär-

jestelmässä tai palvelimessa. (JUHTA 2012, 17.) 
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Jos ensihoitotilanteesta tehdään tallenne ja sitä käsitellään editoimalla esimerkiksi sivullis-

ten tunnistamisissa, pitää ottaa huomioon tallenteen alkuperäisyys. Rekisterinpitäjän tulee 

käsitellä henkilötietoja laillisesti, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. 

Hänen tulee toimia niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa tai muita yksityisyyden 

suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta. (Finlex, 2007, 5 

§; Tietosuojavaltuutettu, 2016.) Tiedon korjaamista käsitellään henkilötietolaissa 29 §. 

Rekisterinpitäjän on estettävä virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen 

henkilötiedon leviämisen, jos tieto vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen 

oikeuksiaan. Rekisterinpitäjän tulee myös ilman viivytyksiä poistaa tällainen tieto. (Finlex, 

2007, 29 §.) Hoidon kannalta voidaan tallentaa vain tarpeelliset tiedot (Finlex, 2007, 9 §; 

Tietosuojavaltuutettu, 2016.) Edes potilaan lupa ei riitä tarpeettomien tietojen tallen-

tamiseen. Poikkeuksena on hätätilanne liittyen hengen pelastamiseen. Tämä menee aina 

lupien edelle. Rekisterinpitäjä huolehtii, ettei epätäydellisiä, virheellisiä tai vanhentuneita 

henkilötietoja käsitellä. Tätä velvollisuutta arvioitaessa on huomioitava henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus ja merkitys rekisteröidyn yksityisyyden suojalle. 

 

Hyvänä signaalina on, että lainsäädäntöä ollaan pikku hiljaa muutamassa kohti digitalisaa-

tiokehityksen vastaavia tarpeita. Muutos on toki hidasta. Varsinkin videoyhteyden käyt-

töön ja mahdollisen tallenteen hyödyntämiselle ja arkistoinnille tarvittaisiin selvät säännöt 

ja lait. Tällä hetkellä lakien osalta videoinnin tapahtumaketju kokonaisuudessaan on todel-

la tulkinnanvaraista sekä esimerkiksi tallenteiden arkistointiin ja hyödyntämiseen liittyy 

yksistään useampi lakipykälä. 

 

Tekninen tietoturvavaatimustaulukko 

 

Tietoturvavaatimuksissa tulee ottaa huomioon tarpeet, kuten tiedon luottamuksellisuus, 

eheys ja saatavuus. Järjestelmässä tulee olla valmiudet sekä tahallisten että tahottomien 

väärinkäytösten estämiseksi ja havaitsemiseksi. Tietoturvavaatimuksissa pitää ottaa huo-

mioon myös ympäristön ja siinä käytettävien ohjelmistojen kyky turvata loppukäyttäjien 

yksilönsuoja. Vaatimuksia pitää aina tarkastella niin, että jokaisen organisaation palvelui-

den erityispiirteet vaihtelevat. Vaatimus, joka voi yhden organisaation kannalta olla tärkeä, 

ei välttämättä ole tärkeä toisen kannalta. (Valtiovarainministeriö 2015, 47-48.) 
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Seuraavaan teknisen tietoturvavaatimustaulukkoon (taulukko 4) on lisätty oleellisemmat 

vaatimukset. Vaatimukset on kerätty valikoiden Valtionvarainministeriön (Valtiovarain-

ministeriö 2015, tietoturvavaatimukset-liite) tekemän etäpalvelun raportin mukaan ja kos-

kien ja silmälläpitäen nimenomaan videoyhteystekniikkaa ensihoidossa. Organisaation 

pitää aina tarkastella vaatimuksia omien tarpeidensa mukaan ja sen mukaan joko poistaa tai 

lisätä vaatimuksia. Kriittisyys on esitetty arvoina 1-3, jossa 1 on korkea, 2 keskinkertainen 

ja 1 matala. 

 
Taulukko 4. Tekniset tietoturvavaatimukset (Valtiovarainministeriö 2015). 

Vaatimus Lisätietoja Kriittisyys 
Tehdyt toimenpiteet tulee olla jäljitettävis-
sä lokitiedoista. 

Järjestelmän tapahtumista kerätään lokia tapah-
tumatyypeittäin. 

1 

Pääsy lokeihin sekä järjestelmän ylläpito-
toimintoihin on voitava rajata vain tarvit-
taville rooleille. 

Lokitietoja ei pysty muuttamaan jälkikäteen. 1 

Järjestelmän riittävä koventaminen. Vain tarpeelliset verkkopalvelut ovat päällä. 
Vaatii käyttäjän tunnistamisen ja todentamisen. 
Laitteet konfiguroitu valmistajien ja ohjeiden 
mukaisesti. 

1 

Salasanalle voidaan määritellä laatuvaati-
muksia. 

Salasanaa ja sen vaihtoväliä voidaan kontroloi-
da. 

1 
 

Istunnonhallinnassa käytetään tunnettua ja 
luotettavaa tekniikkaa. 

Suljettuja istuntoja ei voi aktivoida uudelleen. 
Istunnon kaappaus ja kloonaus tehty vaikeaksi. 

1 

Järjestelmän käyttövaltuudet tulee perus-
tua olemassa olevan käyttövaltuusjärjes-
telmän käyttäjäryhmiin. 

Järjestelmän käyttö on voitava estää ja uudel-
leen aktivoida tunnuskohtaisesti. 

1 

Järjestelmää tulee voida käyttää ilman 
pääkäyttäjätason käyttövaltuuksia. 

- 1 

Järjestelmä ei saa vaatia tietoturvallisuutta 
vaarantavien komponenttien asentamista 
tilaajan tekniseen työasemaympäristöön 

Esim. selainlaajennukset ym. 1 

Järjestelmän tulee olla suojattu voimassa 
olevilta OWASP top 10 mukaisilta järjes-
telmähaavoittuvuuksilta. 

Lisätietoja http://www.owasp.org/ 1 

Järjestelmän tulee tarkastaa sisäisesti kä-
sittelemänsä tiedon oikeellisuutta. 

- 1 

Järjestelmän ylläpitotoiminnot eristetään 
loppukäyttäjän toiminnallisuuksista. 

- 1 

Käyttöoikeudet hallintaan ja valvotaan 
keskitetysti valtuutusjärjestelmän kautta. 

- 1 

Kaikki videoneuvottelu-, data-, hallinta- ja 
signaaliliikenne tulee olla salattua yleisillä 
standardeilla. Salauksen tulee tapahtua 
päästä päähän. 

Yleiset standardit esim. H.235, AES, SRTP, 
TLS, HTTPS, DTLS-SRTP, DTLS. 

1 

Kaikki ratkaisun sisältödata tulee olla 
kryptattu. 

- 2 
 

Palvelua käyttäviin päätelaitteisiin ei tal-
lenneta sisältödataa, vaan kaikki tieto on 
keskitetysti tietovarastoissa. 

- 2 
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Toimittaja sitoutuu siihen, että kaikki 
käsiteltävät tiedot talletetaan salattuna tai 
muutoin suojattuna. 

Tietoverkko ja tietojenkäsittely kokonaisuudes-
saan täyttävät tavanomaisesti sovellettavan 
korotetun tietoturvallisuustason vaatimukset 
VAHTI normien mukaisesti. 

1 

Ratkaisun tulee sisältää verkkohyökkäyk-
sen havainnointi- ja estomahdollisuudet. 

Palvelu tulee olemaan avoin internetiin, jolloin 
mahdolliset hyökkäysyritykset tulee pystyä 
estämään. 

1 

Ratkaisun hallinta- ja tuotantoliikenne 
pitää eriyttää eri verkkoportteihin. Tuotan-
toportista tulee estää hallintatoimenpiteet. 

- 1 

Sovelluksen tulee näyttää käyttäjälle mil-
loin kamera ja mikrofoni on käytössä. 

- 1 

Toimittajan on ilmoitettava tuetut selai-
met. 

- 1 

Toimittajan on kuvattava ratkaisuun liitty-
vät liikennöintirajoitukset. 

- 1 

Järjestelmässä tulee voida rajoittaa kirjau-
tumisyritysten määrä tietyn ajanjakson 
aikana. 

- 2 

 
 

4.4 Pilotti 

 
Mikkelissä 20.4.2017 järjestettiin pilotti, jossa testattiin langattoman videoyhteyden avulla 

lavastettua ensihoitotilannetta, jossa konsultoitava lääkäri päivysti sairaalalta käsin. Pilotin 

tarkoituksena oli, että lääkäri pystyy seuraamaan hoitotilannetta etänä liikkuvan kuvan ja 

äänen avulla. Hän pystyy tarvittaessa olemaan myös sairaalalta käsin apuna ja konsultoi-

maan tilannetta. Testauksen tavoitteena on luoda onnistunut videoyhteys ensihoitoajoneu-

von ja sairaalan välille. Yhteyden ja tekniikan tulee olla riittävän hyvät ja niiden vastaavan 

käyttäjäkunnan ja sidosryhmien antamia vaatimuksia. 

 

Seuraavaksi kerrotaan pilotin tavoite, pilotin alkuvalmistelut sekä esitellään käytettävä 

tekniikka. Tämän jälkeen kerrotaan pilotin kulku pääpiirteissään ja lopuksi analysoidaan 

tehty pilotti. Pilotin tulosta analysoidaan vertailemalla sitä aiemmin kartoittamiin vaati-

muksiin ja testiryhmän arviointeihin. 

 

4.4.1 Tavoite 
 

Pilotin tärkein tavoite on ymmärtää, miten tilannekuva voi auttaa itse ensihoitotehtävässä. 

Lisäksi pilotin avulla on syytä pohtia, mitä lisäarvoa sairaalalle tulee, jos he tietävät paikan 

päällä olevasta tilanteesta myös kuvan avulla. Parantuuko toiminta ja millaisia etuja tästä 
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on ensihoidon toimintaedellytyksille? 

 

Pilotoinnissa selvitetään järjestelmän käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen taso huomioi-

den, että kyseessä on ensimmäinen pilotti sekä kehittäminen ja testaukset jatkuvat tämän 

jälkeen. Pilotoinnissa tärkeää on selvittää, kuinka hyvin järjestelmä vastaa aiemmin käyttä-

jäkunnalta ja sidosryhmältä kerättyjä vaatimuksia ja näistä johdettuja vaatimusmäärittelyn 

attribuutteja. Pilotoinnin tulosta ja käyttäjien subjektiivista kokemusta vertaillaan aiemmin 

kartoitettuihin vaatimuksiin.  

 

Vaatimusmäärittelystä ensisijaisesti poimittiin seuraavia attribuutteja, joita haluttiin pilotis-

sa päästä verifioimaan. Ensinnäkin tärkeää oli testata, saako videolla tehokasta ja selvää 

tilannekuvaa paikan päältä ja näin nopeaa informaation kulkua konsultoijalle sairaalaan. 

Isossa kuvassa tällä olisi selvä vaikutus hoidon laadun ja potilasturvallisuuden paranemi-

seen. Toinen oleellinen testattava elementti oli, pystyykö tekniikka olemaan apuna päätök-

sen teon tukemiselle etäkonsultaation avulla. Tämä edellyttää toimintavarmaa yhteyttä, 

joka on katkeilematon ja toimii myös katvealueilla. Lisäksi tämä vaatii riittävän tarkkaa ja 

reaaliaikaista videokuvaa ja ääntä, jotta etäpisteeltä käsin voidaan nähdä selvästi todellinen 

tilanne. Tärkeä kriteeri oli myös helppokäyttöisyys. Koska tekniikka tulee olemaan varsi-

naisen toimenpiteen tukena, pitää tekniikan olla mahdollisimman helppokäyttöinen. Tällä 

tavoin se ei vie aikaa ja resurssia varsinaiselta toiminnalta. 

 

Tekniikalla haluttiin selvittää myös haasteita, joita vaatimusmäärittelykartoituksessa ilme-

ni. Näistä valikoitui ensimmäiseen pilotointiin seuraavat kohdat: 

- Verkkoyhteys ja sen riittävä taso katvealueella. Riittävälle tasolle voi olla eri at-

tribuutit riippuen tilanteesta. Esimerkiksi suuronnettomuustilanteessa riittävä taso 

voisi olla, että nähdään millainen tilanne on menossa, ja paljonko paikalle tarvitaan 

hoitoresurssia. Ensihoitotilanteessa riittävä resurssi vaatii jo tarkempaa kuvaa, 

kuten esimerkiksi potilaan hengitysvaikeuden havainnoinnin. 

- Tekniikan toimimattomuus ja sen monimutkaisuus. Meneekö ensihoitotilanne jo li-

ian tekniseksi ja normaali toiminta kärsii? Lisääntyykö työmäärä ja ajankäyttö 

kohteessa ja kärsiikö huomio pois potilaasta? Kulkeeko tekniikka sopivasti taustalla 

toimintaa tukevana menetelmänä? 



 
 
 

72 

 

Pilotoinnin jälkeen on tarkoitus pitää loppupalaveri, josta kirjoitetaan jokaisen havainnot ja 

kokemukset ylös. Lisäksi tehdään vielä loppukysely, josta saatuja havainnointeja käytetään 

muodostaessa pilotoinnin tulosta. 

 

4.4.2 Alkuvalmistelut ja käytettävä tekniikka 
 

Ennen varsinaista pilottipäivää ja toimintaa pidettiin pilottipalaveri Mikkelissä. Palaverissa 

teknologiatoimittaja kertoi heidän tekniikastaan ja sen soveltuvuudesta pilottiin ja konteks-

tiin. Lisäksi suunniteltiin karkeasti tulevaa pilottia. Pilotoinnin alkuvalmisteluissa tehtiin 

myös testaussuunnitelmadokumentin, johon kaikilla pilotoinnin vastuuhenkilöillä oli 

muokkausoikeudet. Dokumentin tarkoituksena oli kuvata järjestelmälle suoritettavat testit 

ja näiden odotetut tulokset. Pilotoinnissa järjestelmää testataan muun muassa kuormitustes-

tauksella, tehokkuustestauksella, käytettävyystestauksella ja toipumistestauksella. Kuormi-

tustestauksella selvitetään, kuinka monta kameraa ja yhteydenottoa (katselijaa) järjestelmä 

mahdollistaa. Tehokkuustestaus näyttää liikkuuko tieto (kuva ja ääni) reaaliaikaisesti. Käy-

tettävyystestauksessa nähdään ja varmistetaan, selviääkö käyttäjä mahdollisimman hyvin 

tehtävistä, joiden suorittamiseksi järjestelmää ollaan rakentamassa. Toipumistestauksessa 

nähdään, mitä tapahtuu, kun kuva pysähtyy ja / tai verkkoyhteys menee poikki. Pilotointi-

päivänä mukana ovat ensihoitajat, lääkäri ja ensihoidon kenttäjohtaja sekä muutama arvi-

ointihenkilö talon sisältä. 

 

Testausympäristönä toimii kenttäjohtajan ambulanssi, johon testauslaitteisto viritetään 

valmiiksi. Palveluntarjoaja testaa edellisenä päivänä yhdessä sairaalan yhteyshenkilön 

kanssa tekniikan valmiuden ja opastaa sen käytön. Tässä ensimmäisessä pilotoinnissa käy-

tetään kokonaan vain palvelutarjoajan laitteita. Pilotoinnissa käytetään kahta Android-

puhelinta, joihin on asennettu mobiilivideo-ohjelmisto. Toinen puhelin on kiinnitetty kent-

täjohtajan ajoneuvoon (kuva 17) ja toinen on kiinni ensihoitajassa. Ensihoitaja voi tarpeen 

mukaan myös kohdistaa puhelinta (kuva 18). Ambulanssiin on laitettu ikkunakiinnike ja 

kiinnikkeitä on laitettu myös asusteisiin. Autoon on laitettu valmiiksi laturit kameroille. 
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Kuva 17. Yksi kamera oli kiinnitettynä auton yläosaan, kuskin eteen ja yläpuolelle. 

 

 
Kuva 18. Kamerakuvaa voi tarpeen tullen myös kohdistaa haluttuun paikkaan. 

 

Puhelimissa on omat SIM-kortit ja niillä voi sekä lähettää että katsella toista samassa ryh-

mässä olevaa lähetystä. Puhelimissa käytetään kaupallisia verkkoja. Broadcast-ohjelma 

hoitaa kuvan lähettämisen (uplink), kun taas Eye View-katseluohjelmalla pystytään katso-

maan toista lähetystä (downlink). Ohjelmisto pyörii palveluntarjoajan oman palvelimen 
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kautta. Videota pystyy seuraamaan web-palvelinkäyttöliittymän kautta. Tähän kirjaudutaan 

saadun linkin ja käyttäjätunnuksien avulla. Sairaalalla käytetään talon omaa langatonta 

verkkoa. Käyttöliittymässä Eye View-sivulla käyttäjä pystyy näkemään kaikki yhdistetyt 

kamerakuvat (kuva 19), suurentamaan yksittäisen kamerakuvan koko näytön kokoiseksi tai 

valita/vaihtaa halutun videokuvan resoluution ja halutun kameran (etu- tai takakamera). 

Käyttöliittymässä on mahdollista myös etäohjata toimintoja siten, että käyttäjä voi laittaa 

videonauhoituksen päälle/pois, audion päälle/pois sekä sijaintiedon päälle/pois. Sijaintietoa 

voi hyödyntää 247 Maps-sivulla (kuva 20), josta voidaan nähdä jokaisen kameran sijainti 

kartalla. Kun yksittäisen kamerasijainnin päälle menee hiiren osoittimella, pystyy samalla 

seuraamaan livekuvaa. Jokainen kamera on nimetty erikseen. 

 

 
Kuva 19. Web-käyttöliittymää testaillaan ja videokuvaa monitoroidaan ensihoitoajoneuvossa. Keskimmäi-

nen kamera on tablet-laite, joka on sijoitettu etupenkille lähinnä lähetyksen monitorointiin. 
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Kuva 20. Kameroiden sijainnit on nähtävissä kartalla. Kartassa on mahdollisuutta katsoa myös valitun kame-

ran kuvaa livetilassa. 

 

Pilotoinnin aloitusehtona oli, että testiympäristö on olemassa ja valmiina käyttöön, pilotoi-

tava tekniikka on käyttövalmiina ja asennettuna testausympäristössä. Lisäksi pilotointihen-

kilöstöllä on tarvittava data saatavilla ja heille on annettu tarvittava opastus. Pilotoinnin 

lopetusehtona on, että testitapaukset on tehty ja analysoitu loppukeskustelussa sekä pilo-

toinnin tavoitteessa määritellyt vaatimukset ja haasteet on pystytty testaamaan. 

 

4.4.3 Pilotin kulku 
 

Pilottipäivä alkoi alkupalaverilla, jonka tarkoitus oli selvittää kaikille osapuolille, mitä ol-

tiin tekemässä, miksi ja millaisilla laitteilla. Edellisenä päivänä kenttäjohtaja ja teknologia-

toimittaja olivat käyneet tekniikan läpi ja asentaneet niitä paikoilleen. Valitettavaa oli itse 

teknologiatoimittajan poisjäänti pilottipäivästä esteen takia. Lisäksi myös konsultointipää-

hän ajateltu lääkärille oli tullut samaan päivään rinnakkaista menoa, jolloin sataprosentti-

nen osallistuminen itse pilottiin ei varmasti onnistuisi. 

 
Pilottipäivälle harmaita pilviä toi lisäksi alkuasetelma. Vuoden 2016 lopulla saatiin johta-

jaylilääkärin päätös, jonka mukaan pilotoinnissa ei saa toimia oikeiden potilaiden kanssa ja 

tiedoilla. Tämä vesitti alkuperäisen idean, jossa langaton videoyhteystekniikka olisi ollut 
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ensihoidon mukana koko päivän normaalissa toiminnassa. Näin olisi saatu konkreettinen 

vastaus sille, edistääkö tekniikka toimintaa. Lupa videointiin olisi kysytty jokaiselta poti-

laalta erikseen.  

 

Ensihoitajat olivat pilottipäivän alussa mukana ja arvioivat laitteistoa ja sen soveltuvuutta. 

Kun saimme laitteiden käytön tutuksi ja kuvayhteyden muodostettua web-käyttöliittymään, 

lähdimme testaamaan yhteyttä kentälle määriteltyihin kolmeen eri paikkaan ja kuuluvuuk-

siin. Tekniikkaa testattiin kolmessa eri paikassa: keskustassa vahvan 4G-yhteyden alueella, 

Valtatie 13:n 3G-yhteyden alueella sekä maaseudulla/katvealueella, jossa on 2-3G-yhteys. 

Testasimme myös kuvan tarkkuutta eri tilanteissa, valossa ja etäisyyksillä. Videon katseli-

jat / konsultit olivat Mikkelin keskussairaalalla. 

 

4.4.4 Analysointi ja johtopäätökset 

 

Ensihoitajat arvioivat laitteistoa siten, että käyttöliittymän pitäisi olla paljon yksinkertai-

sempi, korkeintaan 1-2 näppäintä. Oikeassa ensihoitotilanteessa ei ole aikaa miettiä, mistä 

napista tapahtuu mitäkin. Nykyinen laitteisto näytti olevan muutenkin liian vaikea käyttää. 

Ensihoitajilla näytti olevan iso kynnys edes laitteistoon tutustumiseen. Uusi tekniikka ensi-

hoidon apuvälineenä ei herättänyt suurempaa kiinnostusta. Ensihoitajat toivoisivat koko-

naan etäohjausmallia, joka toimisi niin, ettei ensihoitaja joutuisi näppäilemään kameraa 

erikseen. Tämä tarkoittaisi käytännössä videon käynnistyksen ja tarvittavien säätöjen te-

kemistä etäohjauksella. Tarvittaessa normaalit kohdistukset kameralla onnistuvat, jos esi-

merkiksi kameraa tarvitsee viedä tiettyyn paikkaan tai lähemmäksi kohdetta. 

 

Itse pilotin alku viivästyi merkittävästi, kun emme päässeet kirjautumaan yhtäaikaisesti 

web-käyttöliittymälle eri koneilta. Syy oli se, että meille oli luotu vain yhdet tunnukset 

käyttöliittymään. Tämän takia jokaisen uuden eri koneella tehdyn kirjautumisyrityksen 

jälkeen palvelu jäädytti kamerakuvan ja kirjautui ulos palvelusta vieden käyttäjän takaisin 

kirjautumissivulle. Syy saatiin selville asioidessa teknologiatoimittajan kanssa puhelimes-

sa. Sisäänkirjautumisongelmien yhteydessä huomasimme, että IE-selain ei toimi tässä 

käyttöliittymässä. Teimme päätelmän, että jatkossa pelkästä IE-selaimesta voi tulla ongel-

mia, jos pilotoinnit jatkuvat ja muutenkin uusien sovelluksien kanssa. Tuli ilmi, että kaikil-
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le sairaalan koneille on asennettu vain IE-selain, ja toisen selaimen asennus vaatisi sairaa-

lan tietohallinnon toimenpiteitä. 

 

Pilotin analyysikeskustelun ja loppukyselyn tuloksista saatiin selville, että pilotista jäi kui-

tenkin tyydyttävä fiilis. Positiivista oli pilottiin osallistuneiden asenne. Positiiviseksi ha-

vaittiin myös, että web-alusta oli suhteellisen toimiva ja järjestelmä toimi periaatteessa niin 

kuin pitääkin. Yksittäisen kuvan laatu oli hyvä ja riittävä. Myös maaseudulla katvealueella 

kuva säilyi yllättävän hyvänä verrattuna huonoon kuuluvuuteen. Lähetys ei katkennut mis-

sään vaiheessa, vaikka kuvan nykimistä tapahtuikin merkittävästi. Hyvänä asiana huo-

masimme, että videokuvan resoluutiota voi säätää etänä, jolloin hyvässä kuuluvuudessa 

voidaan kokeilla HD tai Full HD-videota. Myös reaaliaikaisuus oli positiivista huomata. 

Viivettä videokuvassa ei juurikaan ollut. Tämä on tietenkin todella tärkeää esimerkiksi 

kommunikaatiotilanteessa kentältä sairaalalle ja toisin päin. Karttapalvelu oli myös hyvä ja 

mielenkiintoinen. Tämä toiminto on oleellinen, jotta tiedetään kohteen sijainti kartalla ja 

saadaan tarvittaessa seurata yksittäisen kameran videota kartan kautta. Karttapalvelu ei 

toiminut kuitenkaan täysin ongelmitta. Se välillä jumittui ja näytti sijaintitietoja miten sat-

tui.  

 

Vaikka kyseessä olikin ensimmäinen pilotti ja prosessin ensimmäinen iteraatiokierros, löy-

tyi siitä myös paljon negatiivista ja parannettavaa. Ensinnäkin pilottiin olisi kaivattu itse 

teknologiatoimittajaa mukaan. Pilotointi olisi kaikin puolin sujunut jouhevammin, jos tek-

nologiatoimittaja olisi ollut ratkomassa kysymyksiä paikan päällä. Lisäksi teknologiatoi-

mittajan paikalla olo olisi voinut avata palvelun muita käyttömahdollisuuksia, joita käyttä-

jät eivät itse pystyneet oivaltamaan tekniikkaan tottumattomana. Lisäksi huomasimme, että 

opastus laitteisiin ja mahdollisuuksiin olisi pitänyt olla perusteellisempaa. Hyvä keino jat-

kossa on varata yksi päivä teknologian virittelyyn ja opetteluun, jolloin pilottipäivä jää 

pilotin käytännön suorittamiseen ja analysointiin. Negatiivisena koettiin myös sisäänkirjau-

tumisongelmat, jotka viivästyttivät merkittävästi pilotoinnin alkamista.  

 

Ylipäänsä tekniikka vastasi vaatimusmäärittelyn tärkeimpiä attribuutteja välttävästi, koska 

ääntä pilotissa ei ollut mukana lainkaan. Koska vaatimuksena oli, että myös ääni on riittä-

vän selkeää, eikä sisällä viivettä sekä tekniikan avulla pitäisi pystyä tekemään etäkonsul-
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taatiota sairaalalta suoraan ensihoitajille, pilotissa käyttämä tekniikka ei vastannut vaati-

muksia. Video ja ääni pitää ehdottomasti integroitua saman systeemin sisään. Tätä on hyvä 

jatkossa miettiä laajemmin, kuinka äänestä saadaan riittävän selvä niin, että informaatio 

puolin ja toisin kulkee vaivattomasti. Tähän varmasti on ratkaisuina erilaiset ulkoiset kuu-

loke-mikrofoni –ratkaisut, mutta haasteena on taas toisaalta tekniikkavälineiden lisäys. 

Mobiilisuus, ketteryys ja kannettavuus ovat myös tekniikan vaatimuksia. Lisäksi havait-

simme, että käyttöliittymässä ja puhelimissa oli tallennus-painike, mutta tätä emme saaneet 

toimimaan, tai se ei ollut toimintavalmis pilottiin.  

 

Jos mietitään yleisesti informaation kulkua ja tilannekuvan saamisen tehokkuutta, tekniik-

ka vastasi tähän kohtalaisesti ja toi siinä mielessä lisäarvoa. Kun tarkastellaan asiaa tar-

kemmin, niin tekniikassa ja videon laadussa havaittiin selviä puutteita. Kuva ei ole niin 

dynaaminen, että yksittäisen hoitotilanteen, esimerkiksi ensihoitotilanteessa potilaan hengi-

tysvaikeuden, havainnointi olisi helppoa etänä katsottaessa.  

 

Tilannekuvassa, esimerkiksi liikenneonnettomuus tilanteesta, saatu kuvanlaatu on varmasti 

vaatimusten mukainen ja konsulttipäässä saadaan hyvä tai ainakin kohtalainen yleiskuva 

tilanteesta. Vertailemalla vaatimusmäärittelystä nostamiin tärkeisiin pilotissa verifioituihin 

attribuutteihin, huomasimme, että alustan käyttöliittymä ja käyttäjäkokemus eivät vastaa 

tarvetta sekä tekniikka ei ollut helppokäyttöistä. Yksittäisen kuvan laatu oli ihan hyvä var-

sinkin, kun kameraa pidettiin paikallaan ja liikkumattomassa kohteessa. Kun kohde liikkui 

tai kuvassa oli paljon liikettä, videon virkistystaajuus ei ollut riittävä nykyisillä yhteyksillä. 

Lisäksi huomattiin, että kännykät vievät kuvayhteyden kanssa todella paljon virtaa. Niitä 

täytyi jatkuvasti ladata, elleivät ne olleet kiinni latauslaitteessa. 

 

Kokonaisuudessa tekniikka ei siis vastaa riittävän hyvin tällä hetkellä oleviin tarpeisiin ja 

vaatimuksiin. 3G-yhteydellä pitäisi saada toimiva videoyhteys nykyisellä tekniikalla. Pilo-

tissa tekniikka ei toiminut kunnolla edes 4G-yhteydellä, jolloin videon pitää olettaa liikku-

van sujuvasti ilman nykimistä. Varsinkin, kun kuvanlaatua pystytään säätämään etänä. 

Tekniikka ei ole vielä sillä tasolla, että sen voisi niin sanotusti unohtaa päälle ja taustalle ja 

keskittyä varsinaiseen työhön. Positiivista on kuitenkin, että sovellusten ja verkkojen toi-

mintavarmuus ja nopeus paranee koko ajan. Lisäksi käyttäjät ovat koko ajan entistä tot-
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tuneempia käyttämään erilaista tekniikkaa. 

 

Pilotista opimme, että pilotin suunnittelu kannattaa tehdä tarkemmalla tasolla. Pilottiin ja 

testaukseen kannattaa sitouttaa koko organisaatio ja sille tulee olla organisaation johdon 

tuki. Tällöin jokainen voi hyvällä omalla tunnolla käyttää testaukseen ja pilotointiin työ-

aikaa. Myös kehittäminen ja kokeilu pitää laskea nykypäivänä työajaksi ja sille varata oma 

aikansa. Lisäksi pilottiin kannattaa jatkossa sitouttaa enemmän henkilöitä ja yksikköjä, 

jolloin pilotti ei ole muutaman henkilön varassa. Jokaisella henkilöllä ja pilottiin osallistu-

jalla tulisi olla selvää ennen pilottia, mitä ollaan tekemässä, mihin jokainen on osallistu-

massa, ja mitä kultakin osallistujalta vaaditaan. Ensihoitajien hyödyntäminen jäi varsin 

minimaaliseksi tässä ensimmäisessä pilotissa. Lisäksi tekniikantoimittajan pitää olla ehdot-

tomasti paikan päällä mukana selvittämässä ongelmia. Pilotti näytti, että tekniikka ei ole 

itsetarkoitus, mutta oikein käytettynä se parantaa ja nopeuttaa tilanteiden hallintaa ja koh-

dentaa hoitoa siitä eniten hyötyviin. 
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5  TULOKSET 
 

Tämän työn tavoitteena on selvittää, edistääkö langaton videohteystekniikka potilasturval-

lisuutta ja ensihoitoa. Työn tuloksia analysoidaan työn alussa määritettyjen tutkimuskysy-

myksien kautta. 

 

Miten langaton videoyhteystekniikka edistää ensihoitoa ja potilasturvallisuutta? 

 

Langaton videoyhteystekniikka tulee edistämään ensihoitoa ja potilasturvallisuutta. Yksi 

tärkeimmistä asioista on tarkan, ajantasaisen ja reaaliaikaisen tilannekuvan ja potilasstatuk-

sen saaminen. Tällöin mahdollisimman monet ja tietyt henkilöt ovat mahdollisimman no-

peasti tietoisia tilanteesta. Näin ollen tilannejohtaminen on laadukasta ja oikean resurssin 

kohdentaminen paranee. Hoidon tarpeen arviointia voidaan tehdä täsmällisemmin, kun 

nähdään videokuvan avulla tilanne ja potilas. Kaikkea ei välttämättä pystytä niin hyvin 

kuvailemaan sanallisesti ja kiireessä toimintakentällä. Tekniikan avulla tiedonkulku ja poti-

lasohjaus paranee merkittävästi. Tekniikan avulla voidaan tehdä turvalliset potilaan kotiin-

jättämispäätökset. Potilas pystytään kuljettamaan nopeammin ja suoraan oikeaan kohtee-

seen ja aloittamaan heti hoitotoimenpiteet. Potilaan hoidon aloitus nopeutuu. Tämä on 

oleellista varsinkin pitkien välimatkojen alueella. Kaikilla näillä asioilla on selkeä edistävä 

vaikutus myös työ- ja potilasturvallisuuteen. 

 

Videoyhteystekniikka mahdollistaa laajemmat toimenpidemahdollisuudet eri tilanteisiin, 

kuten erikoislääkärin tuen diagnoosin tekemiseen, ympäristön havainnoimiseen tai potilaan 

haastattelemiseen tai vakuuttamiseen. Konsultointi mahdollisuus voi myös vahvistaa tai 

lisätä ensihoitajan tekemiä arvioita potilaan tilasta. Esimerkiksi suuronnettomuustilanteessa 

tilannetiedon välittäminen useille eri toimijoille olisi tärkeää. Tällöin video- ja ääniyhteyttä 

tilanteesta voisi jakaa suoraan ja reaaliaikaisesti ensihoidon, pelastuksen, poliisin ja kenttä-

viranomaisten välillä. Oikein käytettynä myös video- ja äänitallenne on ensihoitoa ja poti-

lasturvallisuutta edistävä. Tallennettua materiaalia voi sen sisällöstä riippuen käyttää myös 

erilaisissa koulutuksissa ja oman työn havainnoinnissa.  

 

Laajemmalti tarkasteltuna videoyhteystekniikka säästää aikaa ja kustannuksia. Tekniikan 

käytöstä on myös ekologinen hyöty, kun turha matkustaminen vähenee. Tekniikan käyt-
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tö edistää ensihoitoa myös henkilöresurssin joustavammassa kohdentamisessa tilanteiden 

mukaan ja tarvittavalla tavalla. Myös kohderyhmä saavutetaan paremmin ja nopeammin. 

Koko palvelutapahtuma ei ole aikaan tai paikkaan sidonnainen. Tällöin hoitopalvelun koet-

tu laatu voi parantua, sitä on mahdollisuus organisoida uudelleen sekä tavoitella uusia 

asiakasryhmiä. Tästä tulee jo yhteiskunnalllista hyötyä tasavertaisuuden toteutumisen kan-

nalta. 

 

Tekniikka tuo lisäarvoa hyvään ja laadukkaampaan hoitoon. Videokuvan merkittävin lisä-

arvo on potilasturvallisuuden paranemisessa ja kasvamisessa. Tekniikan nähdään myös 

lisäävän henkilökunnan turvallisuutta. Lisäarvoa syntyy myös silloin, kun tilannekuva siir-

tyy sairaalaan reaaliaikaisena. Tällöin useampi silmä näkee enemmän ja reaaliaikaisen tie-

don avulla hoitopäätöksiä on helpompi tehdä. Tilanteessa on mahdollisuus konsultaatioon, 

hoito-ohjeiden varmistamiseen tai kysymiseen sekä lääkäri näkee potilaan ja itse toimenpi-

teen, jolloin tämä ei jää vain kuulon varaan. Vaikka tekniikka ja sen käyttö ei ole pakolli-

nen tai kriittinen ominaisuus, se nähdään nopeuttavan hoitoa ja sen aloittamista. Tekniikka 

olisi tukena myös uusille ja harvemmin tehdyille toimenpiteille. Videokuvan avulla myös 

potilaan hoitoonohjaus suoraan lopulliseen hoitopaikkaan paranee ja nopeutuu, kuten esi-

merkiksi kotihoidon tai laitoksessa olevien asiakkaiden kuljetustarpeen arvioimisessa. Re-

aaliaikainen kuvayhteys varmistaa täsmähoidon paikan päällä ja tämä voi vähentää myös 

sairaalakäyntejä. Lisäarvoa tuo myös se, että esimerkiksi kokoajan lisääntyvissä erilaisissa 

valitustilanteissa voidaan tallenteelta tarkastaa tilanteen oikea kulku. 

 

Miksi prosessiajattelua kannattaa hyödyntää nykypäivän kehittämistyössä? 

 

Tällä hetkellä tekniikka kehittyy huimaa vauhtia ja sen seurauksena myös innovaatiotoi-

minta on tärkeässä osassa nykypäivän jatkuvasti muuttuvaa työelämää. Kehittyminen on 

tärkeää. Vanhasta mahdollisesti joudutaan luopumaan ja kokoajan pitää pystyä luomaan 

uutta. Prosessiajattelussa ja prosessimaisessa kehityksessä edetään toiminnan perustelusta 

ja organisoinnista varsinaiseen toteutukseen ja sen arviointiin. Kehittäminen lähtee yleensä 

nykytilan ongelmasta tai tulevaisuuden visiosta. On tärkeää tarkastella kysymystä: miksi 

jotakin pitää kehittää juuri nyt? Prosessiajattelu on hyödyksi ajankohtaisille kehittämistee-

moille, kun innovatiivisille prosesseille ominaista on ennakoimattomuus. Kehittämispro-
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sessin kulkua joudutaan koko ajan korjaamaan ja suuntaamaan uudelleen. Prosessilähtöi-

syys on tapa ymmärtää uudella tavalla. Prosessiajattelun tavoitteena on itseohjautuvuuden 

edistäminen. Prosessiajattelussa pohditaan toimintaedellytysten ja vaikuttavuustavoitteiden 

välistä suhdetta.  

 

Prosessiajattelun kulmakiviä ovat selkeys, yksiselitteisyys ja olennaisuus. Tätä pyrimme 

myös tämän tutkielman parissa noudattamaan. Kehittämistyö on hyvä nähdä iteratiivisena 

ja syklisenä prosessina. Tämä auttoi itseäni paljon, kun piti hahmottaa kehittämistyötä ko-

konaisuutena. Tärkeää oli havaita, mistä kehitysprosessi lähtee liikkeelle, ja mihin ensim-

mäinen iteraatiokierros päättyy. Prosessiajattelun idea tuki myös tätä kehittämistyötä, kos-

ka kaikki lähti liikkeelle tarpeen tunnistamisella ja pohtiessa soveltamisalaa sekä asiakkaan 

tarpeita ja vaatimuksia. Kun tarpeet oli tunnistettu ja määritelty, lähdettiin miettimään pal-

veluja tarpeiden tyydyttämiseen. Seuraavaksi mietittiin toimenpiteet ja resurssit, joilla saa-

daan aikaan haluttu tuote ja lopputulos. Tärkeää oli ymmärtää, että prosessi alkaa ja päät-

tyy aina asiakkaaseen.  

 

Tutkielma lähti liikkeelle asiakkaan tarpeesta ja prosessin ensimmäinen iteraatiokierros 

työn tuloksen ja analyysin kanssa päätyvät asiakkaalle ja hänen hyödykseen. Jo alussa oli 

tärkeää määritellä tavoitteet prosessille ja juuri ensimmäiselle itereaatiokierrokselle. Tär-

keää oli miettiä prosessin syötteet ja saatavat tuotteet ja palvelut. Prosessin syklisyyden 

sisäistämisellä havaittiin, että prosessia voidaan parantaan vaihe vaiheelta ja joka kierrok-

sella. Itselleni oli olennaisen tärkeää havaita prosessin syklin vaiheet. Esimmäisen iteraa-

tiokierroksen vaiheet voidaan toistaa toisella iteraatiokierroksella, johon on syntynyt taas 

uutta tietoa ensimmäisellä kierrokselta. Tarvittaessa kaikkia vaiheita ei tarvitse toistaa uu-

delleen, vaan voidaan edetä tarpeen ja tilanteen mukaan.  

 

Prosessiajattelussa ja -kehittämisessä on tärkeää keskittyä olennaisiin kysymyksiin. Ennen 

kuin lähdetään pintaa syvemmälle tulisi kehittämistä harjoittavan organisaation hahmottaa 

toimintaympäristöään tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä tarkoittaa haasteiden tunnis-

tamista, strategisten valintojen sekä koko organisaatiota koskevien rakenteellisten ratkaisu-

jen miettimistä. Kun perusteet ovat kunnossa ja kehittämisprosessissa on koko organisaati-

on tuki takanaan, vasta tällöin saadaan kehittämisprosessista koko hyöty irti ja saadaan 
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myös tuloksia. Prosessiajattelun hyödyntäminen lähtee liikkeelle organisaation johdosta, 

josta pitää saada tuki kehittämiseen sekä uusien mahdollisuuksien ja tavoitteiden asettami-

seen. Arkityössä olisi jokaiselle henkilökohtaisesti tärkeää pystyä irroittautua tapahtumien 

virrasta ja tarkastella entistä enemmän syy-seuraussuhteita. Prosessiajattelulle jää nyky-

elämässä vähemmän tilaa, kun jokaisella on kiire ja jokainen on erilaisten tapahtumaketju-

jen vaikutuspiirissä.  

 

Mitkä ovat videoyhteystekniikan haasteet? 

 

Koska langattomaan videoyhteyteen liittyy olennaisesti paikkariippumattomuus ja interne-

tin käyttö, suurimmat haasteet ovat tietoturvassa, tietosuojassa ja yksilönsuojassa. Monessa 

mielessä suurimpia haasteita videoyhteystekniikan hyödyntämisessä ja jalkauttamisessa 

ensihoitoon on Suomen lainsäädännöllisten asioiden huomioiminen. Tällä hetkellä henki-

löiden videokuvaamiseen suorana lähetyksenä, kuvan jakamiseen ja taltioinnin tekemiseen 

liittyvät monet eri lait ja säädökset, joissa on suora yhteys tietosuojaan ja yksilönsuojaan. 

Asiaa ei tee helpommaksi se, että varsin monet lait ja säädökset ovat todella tulkinnanva-

raisia. Tähän auttaisi se, että lait ja säädökset päivitettäisiin mahdollisimman nopeasti tä-

hän päivään ja nykypäivän tilanteisiin. Ne tehtäisiin esimerkkien mukaan ja näin ne olisi-

vat kaikilla paremmin tiedossa. Videokuva, sen käyttö ja hyödyntäminen, on lisääntynyt 

merkittävästi jo monissa eri yhteyksissä ja tilanteissa. Lain ja säädösten muuttaminen ja 

päivittäminen on kuitenkin hidasta. Tietosuoja ja yksilönsuoja asiat voivat tulla haasteeksi 

ensihoidon tilanteissa, joissa esimerkiksi onnettomuustilanteissa on mukana ulkopuolisia ja 

ne välittyvät videolle ja tallenteeseen. Lisäksi ensihoidon videointi tarvitsee aina potilaan 

suostumuksen. Lisäksi eettiset kysymykset tulee ratkaista ennen kuin voidaan tehdä vide-

osta tallenne ja käyttää sitä muun muassa koulutusmateriaalina. 

 

Videoyhteyden haasteena on myös nähdä se pelkästään ensihoitotoimenpidettä tukevana 

elementtinä. Tekniikka ei saa esimerkiksi viedä huomiota potilaasta eikä sen käyttöön saa 

kulua liikaa aikaa. Tarvittaessa tekniikan käyttämiseen tulee laskea myös lisäresurssin tar-

ve sekä muokata työtehtäviä ja menetelmiä uudestaan. Lisäksi kustannukset nähdään mer-

kittävänä haasteena. Tekniikka ja käytäntö tulee miettiä tarkoin hinnan ja toteutuksen suh-

teen. Todennäköisesti täydellisesti toimivan järjestelmän kustannukset laitteineen, koulu-
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tuksineen, ylläpitoineen ja niin edelleen nousevat korkealle. Tämä voi myös viivästyttää 

tekniikan kokeilua ja testausta, jos aletaan liian pitkälle miettimään kaiken valmista ja so-

pivaa ratkaisua. 

 

Haasteena nähdään myös tekniset asiat, joista suurimmaksi nousee verkkoyhteys ja sen 

kattavuus. Huolena on, miten verkkoyhteydet ja palvelu saadaan toimivaksi haja-

asutusalueilla. Haasteita riittää myös siinä, että tekniikasta saadaan riittävän suorituskykyi-

nen ja varmatoiminen. Ohjelmiston ja kaluston tulee kestää ja toimia tarvittavalla tavalla 

moninaisissa olosuhteissa, kuten kenttäolosuhteissa sekä hämärässä ja hälyisessä paikassa. 

Yksi haaste on videoyhteystekniikan integroiminen organisaatioiden omiin tietojärjestel-

miin niin, että palvelua voidaan käyttää monialaisesti. Tällä hetkellä puuttuu järjestelmä, 

jota voisi käyttää tähän tekniikkaan luontevasti. Jotta videoyhteystekniikka saisi ensiaske-

lia ensihoidossa, tulisi sitä pilotoida ja testailla kansallisesti ja mahdollisimman laaja-

alaisesti. Tällä hetkellä haasteena on, että jokainen piiri ja viranomainen pyrkii tekemään 

omia ratkaisujaan eikä kokeiluista ja löydöksistä raportoida julkisesti. 

 

Mitkä ovat käyttäjäkunnan ja sidosryhmän vaatimukset videoyhteystekniikalle? 

 

Käyttäjäkunnan ja sidosryhmän tärkeimmät vaatimukset videoyhteystekniikalle ovat tieto-

turvallisuus ja toimintavarmuus. Kun tekniikka ja järjestelmän on tietoturvallinen, on se 

erityisen luotettava, salattu ja suojattu. Tähän liittyy olennaisesti käytetyt tietoliikennever-

kot ja niiden ominaisuudet. Toimintavarmuus on sitä, että tekniikka toimii erilaisissa tilan-

teissa. Esimerkiksi videoyhteys pitää olla häriötön eikä se voi pätkiä tai varsinkaan katketa 

kesken operaation. Tomintavarmuudella tarkoitetaan myös sitä, että tekniikan ja järjestel-

män kaikki komponentit ja alustat toimivat niin kuin käyttäjä haluaa niiden toimivan. Tek-

niikka suoriutuu tehtävistään siten, mitä syötteitä käyttäjä sille antaa. 

 

Tärkeimmiksi vaatimukseksi lasketaan lisäksi helppokäyttöisyys, nopea yhteys sekä hyvä 

kuvan ja äänen laatu. Tekniikka tulee olla helppokäyttöinen, kun sitä käytetään kiireisissä-

kin ensihoitotilanteissa. Esimerkiksi yhteyden lähetys ja lopetus tapahtuvat yhdellä painik-

keella. Parhaimmillaan tekniikka olisi niin helppokäyttöinen, että sen unohtaisi taustalle, 

mutta se silti tukisi ensihoitoa ja määriteltyjä tarpeita. Tekniikalle vaatimus on, että se tulee 
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hyödyntää kokoajan paranevia ja nopeutuvia yhteyksiä mahdolllisimman hyvin. Tilanteen 

mukaan sen on pystyttävä lähettämään niin laadukasta kuvaa ja ääntä kuin yhteydet salli-

vat. Tämä vaatii esimerkiksi kuvan skaalautumisen. Vaikka lähetettävään kuvanlaatuun 

vaikuttaa olennaisesti käytössä olevat yhteydet, tulee videokuvan olla HD-laatua. Videon 

vaatimuksena on siis, että sen resoluutio tulee olla 4CIF (704 x 576) tai HD-720p (1280 x 

720), kuvanopeus oltava vähintään 24 kuvaa sekunnissa sekä kuva on pakattu 

H.264/MPEG-4 koodekkiin. Videokuvan laatu tulee olla selvää ja tilanteeseen sopivaa. 

Esimerkiksi potilaan hengitystiheyden tai ihomuutoksien havainnointiin tarvitaan HD-

laatua, kun taas tilannekuvan saamiseksi suuronnettomuuspaikalta riittää huonompikin 

laatu. Videokuvaa pitää pystyä tarvittessa kontroloimaan eli suuntaamaan, zoomaamaan ja 

muutenkin hallitsemaan. Äänen vaatimuksena on, että se välittyy kaikille osapuolille hyvä-

laatuisena. Tämä vaatii tarvittavia mikrofoniratkaisuja eri tilanteisiin sekä äänelle suosi-

tusarvoa AAC-LD ja äänistandardia G.722. Vaikka verkkoyhteyden laatu vaihtelee aluees-

ta ja käyttötavasta riippuen, tietoliikennetekniikan yleissuositus ja vaatimus videoyhteys-

tekniikalle on 1 Mbit/s molempiin suuntiin. Tällöin varmistetaan se, että data liikkuu riittä-

vällä nopeudella ja videoyhteydestä saadaan riittävä hyöty. 

 

Videoyhteystekniikan tulee toimia kokonaan selainpohjaisessa käyttöliittymässä ja olla 

päätelaiteriippumaton. Tekniikka tulee tukea käytössä olevia tärkeimpia selaimia.  Se tulee 

olla liitettävissä ja integroitua organisaation tietojärjestelmiin ja muihin välineistöihin. Vi-

deoyhteyteen tulee pystyä liittymään useampi kamera ja tarvittaessa eri kulmista niin mo-

biili kuin kiinteillä verkoilla. Muita vaatimuksia tekniikalle ovat esimerkiksi sen monikäyt-

töisyys ja mobiilisuus. Tekniikalla tulee olla pitkä toiminta-aika sekä sen tulee mahdollis-

taa myös pelkkien still-kuvien lähettämisen. Tallennusmahdollisuus ja digitaalinen arkis-

tointi on yksi vaatimus tekniikalle. Vaatimus koko uudelle tekniikalle on, että se ohjeiste-

taan ja kaikille tarvittaville henkilöille järjestetään siihen riittävä koulutus. Lisäksi tekniik-

kaa tulee testatata ja tarkastella säännöllisesti. 

 

Miten vaatimukset voidaan täyttää tällä hetkellä? 

 

Seuraavat vaatimukset pystytään todistetusti jo täyttämään: 

- Järjestelmän tulee olla kokonaan selainpohjainen ratkaisu. 
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- Käyttöliittymää voi muokata organisaation tarpeiden mukaan. 

- Ratkaisu on operaattoririippumaton ja toimii mobiiliverkossa. 

- Palvelu tukee HD-tasoista videokuvaa ja videokuva on skaalautuva. 

- Palvelu on etäohjattava. 

- Etäyhteyteen voidaan liittyä puhelimella. 

- Etäyhteyteen voi osallistua useampia osapuolia/kameroita. 

- Pikaviestilähetys. 

- Kuvayhteyden taltiointi. 

- Liikuteltavuus ja integtointi. 

- Tallennus. 

 

Kuten pilotissa ilmeni, paljon on vielä tehtävää, jotta pystytään vaatimukset täyttämään. 

Olennaista on ajatus, että kaikkia vaatimuksia ei voida täyttää kerralla ja heti. Jos tähän 

ajatukseen takerrutaan, voi tekniikan testailu ja pilotointi kärsiä. Puhumattakaan tekniikan 

jalkauttamisesta käytännön arkeen. Tärkeää on aloittaa kriittisimmistä vaatimuksista ja 

hyödyntää prosessiajattelun iteraatiokierroksia. Ensimmäisessä pilotissa haluttiin verifioida 

tekniikan, järjestelmän ja yhteyden toimintavarmuutta eri tilanteissa. Toinen tärkeä testat-

tava vaatimus oli helppokäyttöisyys. Pilotissa ilmeni konkreettisesti, että helppokäyttöisyy-

teen pitää vielä panostaa. Sekä laitteen/kameran käyttöliitymää että web-käyttöliittymää 

tulee yksinkertaistaa. Tekniikan riittävään koulutukseen ja testaukseen pitää vielä panostaa. 

Yksi vaatimus oli selain riippumattomuus, ja pilotissa web-käyttöliittymä ei toiminut IE-

selaimessa lainkaan. IE-selain on ylivoimaisesti käytetyin selain Windows- ja sairaalan 

tietokoneissa. 

 

Monia vaatimuksia voidaan kuitenkin jo nyt täyttää jopa kokonaan tai ainakin osittain. 

Esimerkiksi tekniikka saadaan toimimaan kokonaan web-käyttöliittymässä. Järjestelmä 

toimii monessa suhteessa niin kuin pitäisi, vaikka aina kaikkia osa-alueita voisi parantaa. 

Yksittäisen kuvan laatu on riittävä ja hyvä. Kuten pilotissa huomattiin, esimerkiksi katve-

alueilla, huonossa tietoliikenneyhteydessä, lähetys ja videokuva ei katkennut missään vai-

heessa. Lisäksi videossa ei ollut juurikaan viivettä. Videokuvaa voi skaalata ja sen resoluu-

tiota voi säätää etänä esimerkiksi tarjolla olevan yhteyden mukaan. Kuten pilotissa havait-

tiin, tekniikka lisää tilannekuvan saamisen tehokkuutta ja informaation kulkua, joten se tuo 
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siinä mielessä lisäarvoa. Myös tallennus on mahdollista suoritttaa. Se vaatii kuitenkin laa-

jemman pohdinnan siitä, miten se täyttää ensihoidon tietosuojan ja yksilönsuojan säädök-

set. 

 

Tällä hetkellä tekniikka vastaa vaatimusmäärittelyn tärkeimpiä attribuutteja melko huonos-

ti. Todella olennaista on, että videokuvassa olisi ääniyhteys integroituna. Ensimmäiseen 

pilottiin tätä ei saatu. Olisi ollut mielenkiintoista testata, onko ääni ja vdeo synkronoinissa 

ja mitä käy katvealueella. Videokuvaa ei tällä hetkellä saada niin dynaamiseksi ja varmak-

si, että se näyttäisi esimerkiksi 3G-alueella potilaan hengitystiheyden tai ihon muutokset. 

Yleiskuvaan esimerkiksi suuronnettomuustilanteesta videokuva ja yhteys täyttää jo nyt 

kriteerit. Videon virkistystaajuus ei kuitenkaan ole riittävä nykyisillä yhteyksillä. Kun koh-

de liikkui enemmän tai kameraa liikuteltiin paljon, videokuva pätki rajusti. Lisäksi laittei-

den akkukapasiteetti ei ole vielä sillä tasolla, että ne kestäisivät normaalia käyttöä ensihoi-

totilanteessa. Ylipäänsä siirtonopeuksien kanssa on edelleen tänä päivänä ongelmia. Pelkän 

langattoman ja mobiiliyhteyksien varaan tekniikkaa ei voi jättää. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Haastatteluiden, kyselyn ja pilotissa tehtyjen havainnointien sekä tuloksien kautta voidaan 

päätellä, että videoyhteystekniikka tulee edistämään ensihoitoa ja potilasturvallisuutta. Se 

tulee tarjoamaan ajantasaisen ja reaaliaikaisen tilannekuvan sekä tarkan potilastatuksen. 

Tekniikan avulla tiedonkulku, potilaan ohjaus ja hoidon aloitus paranee ja nopeutuu mer-

kittävästi. Näillä kaikilla on vaikutus työn tehokkuuteen, resurssien parempaan kohdenta-

miseen sekä työ- ja potilasturvallisuuteen. Langatonta videokuvaustekniikkaa tullaan käyt-

tämään ensihoidon eri tehtävissä niin älyambulanssissa kuin kentällä esimerkiksi potilaan 

luona. Järjestelmä tullaan toteuttamaan niin, että se käyttää suojattua yhteyttä erikseen sal-

lituista IP-osoitteista tai verkoista. Järjestelmä integroituu ja hyödyntää ensihoidon jo ole-

massa olevia tietojärjestelmiä ja laitteistoa. 

 

Kuten vaatimuksista, pilotista ja arvioinnin tuloksista voidaan päätellä, videoyhteysteknii-

ka ei ole tällä hetkellä siinä vaiheessa, että se voitaisiin ottaa käyttöön. Jotta videoyhteys 

edistäisi ensihoitoa ja potilasturvallisuutta, tulisi sen olla toimintavarma erilaisissa tilan-

teissa, helppokäyttöinen sekä täyttää kaikki tietoturva ja tietosuoja vaatimukset. Vaikka 

kameratekniikka ja tiedonsiirtotekniikka on jo nyt riittävällä tasolla, haasteena tulee ole-

maan, kuinka ratkaistaan ja selvennetään lait ja säädökset videoyhteyteen liittyen. Tulevai-

suuden lainsäädäntö tulee selkeyttämään toimintaa, mutta se on hidasta ja voi vaikuttaa 

tekniikan käyttöönottoon. 

 

Toivottavasti työn tuloksia ja tehtyä ensimmäistä iteraatiokierrosta tullaan jatkamaan tule-

vaisuudessa. Jatkossa on tärkeää, että metodia kehitetään yhden organisaation sisällä 

isommalla joukolla siten, että myös yrityksen johto on sitoutunut prosessiin. Hedelmällisin 

lopputulos saadaan, kun tekniikkaa voisi pilotoida ja testata oikealla potilastilanteella sekä 

pilotoinnissa olisi mukana useampi organisaatio ja sairaala. Näin tuloksia voisi arvioida 

yhdessä ja tekniikkaa kehittää edelleen. Aluksi on parempi tehdä suppeampi järjestelmä, 

joka on riittävän yksinkertainen ja nopeasti käyttöönotettava, kuin kaiken kattava, joka ei 

tule koskaan kunnolla valmiiksi. Yksi vaihtoehto voisi olla, että tekniikkaa ensin rakenne-

taan riittäväksi ja testataan ensihoidon opetuksessa esimerkiksi ambulanssisimulaattoreissa 

ja normaaleissa opetusambulansseissa. Sieltä saatujen tulosten ja testien perusteella, tek-
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niikkaa voisi pikku hiljaa jalkauttaa kentälle ja ensihoidon arkeen. 

 

Tulevaisuudennäkymät ovat kuitenkin positiiviset ja valoisat. Videoyhteystekniikka ja sen 

sovellukset tulevat väistämättä lisääntymään, mutta ne vaativat työtä kaikilla saroilla. 

Osaksi arjen käyttöön tekniikan arvellaan tulevan 5-10 vuoden sisällä. Tekniikka nähdään 

moniammatillisena yhteistyönvälineenä tulevaisuudessa. Videoyhteyteen voitaisiin liittää 

niin monta asiantuntijaa, kuin mitä potilaan hoidossa nähdään tarpeelliseksi. Organisaation 

omat tarpeet ja käyttötavat määrittelevät lopulta tekniikan ratkaisutavan. Videoyhteyden 

käyttöönotto vaatii muutoksia niin toimintamalleissa kuin palvelukulttuurissakin. On syytä 

muistaa, että uuden teknologian käyttöä suunniteltaessa eivät kaikki uudet mahdollisuudet 

ja uhat ole vielä tiedossa. Tietoa ja ymmärrystä tulee hankkia organisaation sisälle kokeilu-

jen ja pilotoinnin kautta.  
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POTILASTURVALLISUUDEN JA ENSIHOIDON
EDISTÄMINEN LANGATTOMALLA
VIDEOYHTEYDELLÄ
Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää langattoman videoyhteyden mahdollisuuksia ja 
haasteita ensihoidossa sekä hyvän hoidon varmistamisessa. Kysely toteutetaan 
anonyymisti. Vastaathan kyselyyn 15.8.2016 mennessä.

Seuraavalla sivulla on johdanto, jonka jälkeen alkaa itse kysely. Kysely koostuu viidestä 
eri osiosta: alkutilanne, mahdollisuudet, riskit, tekniikka ja muuta. Kyselyssä on yhteensä 
15 kysymystä / kohtaa.

*Required

Johdanto
Kuvittele tilanne: 
Eletään vuotta 2025. Ensihoitoyksikkö hälytetään potilaan kotiin. Ensihoitajan 
bodykameran kuvayhteys lähti päälle samaan aikaan kun hän nousi autosta. Hoitajat 
havaitsivat, että potilaalla roikkuu toinen suunpieli. Neurologi katsoo samaa tilannetta 
langattoman videoyhteyden avulla sairaalalta. Neurologilla on auki potilaan tiedot ja 
havaitsee niistä, että potilaalla ei ole vanhaa aivohalvausta pohjalla. Neurologi ohjeistaa 
ensihoitajia kiinnittämään heti potilaaseen aivoperfuusiota tutkivan ultraäänilaitteen.

Kuvittele tilanne: 
Kenttäjohtajan auto tai ambulanssi lähestyy onnettomuuspaikkaa. Onnettomuuspaikalla 
auton katolla olevan videokameran ja langattoman videoyhteyden avulla johtokeskus ja 
sairaalan traumajohtajat saavat tilannetietoa tapahtuneesta ja seuraavat tilanteen 
etenemistä.  Tietoa voidaan käyttää resurssiohjaukseen kentällä ja sairaalassa. Koko 
tapahtuman ajan kamera tallentaa tilanteen videolle. Videota käytetään myöhemmin 
arvioimaan tilannetta ja editoinnin jälkeen videota käytetään myös koulutusmateriaalina. 

Alkutilanne (1/5)

Tehtävänimikkeesi *

Liite 1. Kysely



1.Onko teillä käytössänne langaton videoyhteys ensihoidon tukena? * 
Mark only one oval.

Kyllä

Suunnitteilla / kehitteillä

Ei

Jos vastasit edelliseen kysymykseen Kyllä tai Suunnitteilla / kehitteillä, kerro
menetelmästänne tarkemmin:

2. Haluaisitko, että teillä olisi tulevaisuudessa langaton videoyhteys ensihoidon
tukena? *
Mark only one oval.

Kyllä

Ei

Other:

Mahdolliset perustelut:

3. Koetko langattoman videoyhteyden mahdolliseksi ensihoidossa? *
Mark only one oval.

Kyllä

Ei

Other:



4. Miten näet tai arvioisit nykytilanteen langattoman videoyhteyden käytössä
ensihoidossa Suomessa ja/tai maailmalla?

Mahdollisuudet (2/5)

5. Mitä langaton videoyhteys voisi mahdollistaa?
Voit verrata esim. nykytilanteeseen.

6. Millaisia ominaisuuksia langattomalla videoyhteydellä olisi oltava?

7. Mitkä ominaisuudet olisivat toivottavia?
Esim. mitä tällaisella tekniikalla ja mahdollisuudella haluttaisiin tehdä?



8. Mikä lisäarvo langattomalla videoyhteydellä on hoidon tarpeen ja hyvän
hoidon varmistamiseen?

Riskit (3/5)

9. Mitä uhkia tai riskejä tekniikka voisi tuoda mukanaan?

10. Mitkä ovat langattoman videohteys -tekniikan haasteet? Miksi?
Esim. mitkä asiat vaikeuttavat tai hidastavat tekniikan jalkauttamista käytäntöön?

Tekniikka (4/5)

11. Mikä on riittävä kuvanlaatu?
Esim. mitä kamerakuvasta olisi hyvä nähdä, minkälaisia elementtejä kuvan olisi hyvä
antaa konsultille paikanpäältä.



12. Miten ja mitä jo olemassa olevaa tekniikkaa voitaisiin hyödyntää
langattomassa videoyhteydessä ensihoidossa?

13. Mikä on tämän tekniikan tulevaisuudennäkymät?
Esim. tietoliikenneverkot, tekniikka, lainsäädäntö…

Muuta (5/5)

14. Muita kehitysideoita langattoman videoyhteyden suhteen?

15. Vapaa sana

Yhteystiedot:
halutessasi voit jättää yhteystietosi.

 



Liite 2. Kyselyn vastaukset 

 
Kyselyn vastaukset 

1. Alkutilanne (1/5) 
	

Tehtävänimikkeesi: 
 

 
 
 

 
 

13	

4	

3	

1	
1	

1	 1	

ylilääkäri,	ensihoitolääkäri,	
vastuulääkäri	

ensihoidon	lehtori	

turvallisuuspäällikkö,	
potilasturvallisuuskoordinaatt
ori	

tietojärjestelmäsuunnittelija	

viestipäällikkö	

ensihoidon	palvelupäällikkö	

HEMS-ensihoitaja	



 
 
 

Jos vastasit edelliseen kysymykseen Kyllä tai Suunnitteilla / kehitteillä, 

kerro menetelmästänne tarkemmin: 

	
• Ei vielä tietoa 

• Liittyy yhteistyöhön Oulun yliopiston kanssa hyödyntää tulevaa 5g-

yhteyttä. 

• Tulossa pilotti 

• Etsimme aktiivisesti ratkaisua liikkuvan ja pysähtyneen kuvan siirtämiseen 

ensihoidon rajapintojen kanssa. Mietinnässä (ja kokeilussa) on whatsapp – 

tyyppinen ratkaisu ja videosiirtoratkaisu (datalasit?). Kenttäjohtoyksikössä 

on  videokuvausominaisuus olemassa, mutta ei toimivaa reaaliaikaista 

siirtomahdollisuutta.  

• Lähinnä ajatuksen tasolla toistaiseksi, riippuen SOTE-integraatiosta 

• Tällä hetkellä ip yhteys kenttäjohtoyksiköstä sairaalan johtokeskukseen. 

Tulossa bodykamerat ja testattu lync-yhteyttä 

• Oppilaitokseemme valmistuu syksyn 2016 aika ambulanssisimulaattori, 

jonka yhteyteen langaton videoyhteys tulee (on jo muissa 

simulaatiotiloissa) 

 

 
 

Mahdolliset perustelut: 



 
• Ehdottomasti, esimerkit antavat hyvän kuvan 

• Tilannearvion tekeminen nopeutuu ja potilaan oikea hoitolinja saadaan ajoissa 

toteutettua 

• Ei ole tarpeellista automaattisesti tietyn tehtäväkoodin perusteella, vaan 

tarvittaessa. 

• Tilannetietoisuus paranee kohteesta konsultoitavalle/päivystyksen 

vastaanottavalle lääkärille 

• Tukee päätöksentekoa/on nykyaikaa 

• Itse havaittuja hyviä kokemuksia ulkomailta kunhan vain fokus on tarkoin 

selvillä 

• Reaaliaikaisessa kuvassa ja äänessä liikkuu informaatiota paljon nopeammin 

ja tehokkaammin kuin perinteisessa puhelinyhteydessä. Emme todennäköisesti 

edes osaa arvioida millä kaikilla tavoin tätä metodia voisi soveltaa.  

• Parantaa hoidon laatua ja turvallisuutta 

• Stroke-potilaan hoitoonohjaus, monipotilastilanne, vaikea vammapotilas 

olisivat selkeitä indikaatioita 

• useissa tilanteissa langaton videoyhteys lisäisi potilasturvallisuutta ja 

helpottaisi esimerkiksi potilaan oikeaan hoitopaikkaan pääsyä. Myös tilanne 

johtaminen helpottuisi 

• Mahdollistaa nopean tilannekuvan saamisen ja hoitoketjun eri vaiheissa 

toimivien ammattilaisten varhaisen tiedon saannin. Oikean hoitopaikan 

saaminen ja hoidon aloitus nopeutuu. Mahdollistaa myös tarvittavan lisätiedon 

saamisen nopeasti onnettomuus- tai sairauskohtauspaikalle. 

• Konsultaation ja toimenpiteiden tuki, koulutuskäyttö, laadunvarmistus 

• Vaatisi päivystykseen lisää resursseja tai sitten ihan sitä työtä työkseen 

tekevän lääkärin. 

• Mahdollistaa reaaliaikaisen tilannekuvan muodostamisen ja siinä tapahtuvat 

muutokset. 

 
 



 

4. Miten näet tai arvioisit nykytilanteen langattoman videoyhteyden 

käytössä ensihoidossa Suomessa ja/tai maailmalla? 

 

• Virossa videoyhteys on jo käytössä. Suomessa asiaan ollaan suhtauduttu 

hieman varauksella. Nyt kun videoyhteyteen lisätään myös muuta dataa, 

voidaan siitä tehdä asianmukainen ja arvokas lisä järjestelmään. 

• Nykytila heikko, potentiaalia on paljon 

• Pitää huomioida lainsäädännölliset asiat esim. yksityisyydensuoja, koska 

esimerkiksi onnettomuustilanteissa voi olla mukana ulkopuolisia työntekijöitä 

• Tulisi olla yksi ratkaisu osana KEJO järjestelmää 

• Varmasti toteutuu jossakin vaiheessa. Alkuesimerkkejä lukiessani vain 

pohdin, että onkohan traumatologilla aikaa katsella videokuvaa ennen 

potilaiden saapumista. 

• Suomessa olematonta, keski-Euroopassa yksittäisiä kokeiluja menossa. 

• Suomessa vähäistä 

• Tulossa on! 

• Nykyteknologialla täysin mahdollista toteuttaa. Selvitettävä tarvitseeko 

potilaan suostumuksen 

• Langattomasta videoyhteydestä tulee varmasti standardiviestintämetodi 

ensihoidossa - hämärää on vain se millä kaikilla tavoin metodista otetaan 

hyötyä irti.  

• Suomessa heikko , Yhdysvalloissa todennäköisesti paljolti käytössä 

• Tilannekuvan ylläpito parempaa, etäkonsultaatiot mahdollistuvat  



• Kokeilussa, vaatinee vielä mietintää toteutuksen ja hinnan suhteen 

• 2030 

• Tulee lisääntymään lähivuosien aikana, esim kenttäjohto ja lääkäriyksiköihin 

• Vasta kehitteillä/kehitysasteella, muuten ollaan alkutekijöissä. 

• Käyttöönoton esteenä on varmaan ollut yksityisyyden turvaaminen ja 

salassapitovelvollisuus sekä tuotetun videomateriaalin tallentaminen sekä 

eettiset kysymykset koulutusmateriaalina käytettäessä.  

• Tällä hetkellä käyttö rajoittunutta. 

• Mahdollista etenkin isoimmissa urbaaneissa järjestelmissä, haja-asutusalueilla 

voi olla vielä liian epävarma. Ei tulisi olla ainut mahdollisuus toimenpiteisiin 

tms. vaan varmistavana tekijänä ja bonuksena. 

• Vaatisi päivystykseen lisää resursseja tai sitten ihan sitä työtä työkseen 

tekevän lääkärin. 

• On vähäistä ja rajoite voi olla tietosuoja (huom. on terveydenhuollon 

toimintaa), jota ei vielä olen virallisesti selvitetty. 

2. Mahdollisuudet (2/5) 
 

5. Mitä langaton videoyhteys voisi mahdollistaa 
 

• Hoito-ohjetta kysyttäessä paremman tilannekuvan paikalta. 

• Etäkonsultaation, kuljetus oikeaan kohteeseen. Päivystys olohuoneessa 

toimintamallin. Päivystykseen vain oikeat potilaat esim. yöllä.  

• potilaan nopeamman hoidon aloituksen 

• Nopeamman, tehokkaamman ja turvallisemman hoidon 

• Täsmennystä hoidon tarpeen arviointiin. Parantaa potilasohjausta 

hoitopaikkaan. Täsmentää muun viestinnän kautta tulevaa tilannekuvaa 

• Hyvä esim neurologisilla potilailla, joiden vointia on vaikea kuvailla 

sanallisesti. 

• Live-kuvaa potilaan tilasta/oireista ja reagoinnista tiettyihin 

hoitoihin/tutkimuksiin. Voisi johtaa hoitoonohjauksen muutoksiin. 

• Tarkemman potilasstatuksen saamisen, suoran näköyhteyden potilaan 

haastattelemiseksi, ympäristön paremman havainnoinnin 



• potilasturvallisuus paranee tiedonkulun paranemisen myötä 

• Helpottaa lääkärikonsultin työtä, yksi kuva vs tuhat sanaa jne. 

• Harvinaisten sairauksien ja vammojen diagnostiikka 

• Tilannetiedon välitys ensihoidon/pelastuksen/poliisin/kenttäviranomaisten 

välillä, tilannetiedon välitys ensihoidon/sairaalan välillä tilanteissa joissa 

sairaala saa lisäarvoa tilannetiedosta. Potilastiedon välitys kentältä sairaalaan 

tilanteissa joissa ensihoidolle siirretään tehtäviä joihin eivät ilman kykene 

ilman reaaliaikaista videoyhteyttä.  

• Sairaalakäyntejä voisi vähentää 

• Kuva - ääni yhteys tapahtumapaikalle, useampi silmä näkee enemmän 

• Potilaan tilan arvioinnin, etädiagnostiikkaa (esim. ultraääni), tutkimuksien 

ohjausta etc.  

• älypuhelin - suojattu verkko olisi yksinkertainen 

• sujuvampaa konsultointia 

• laadukkaamman tilannejohtamisen. Pitkienvälimatkojen aluella esim potilaan 

kotiinjättämispäätökset ja hoitotoimenpiteet lääkärin kanssa neuvottelemalla 

• Etä kansultaation, potilaan /omaisten ohjaaminen jo ennen ensihoitoyksikön 

sapumista,. Tarkentavan tilannekuvan tarvitseeko yksikköä millä 

kiireellisyydellä lähettää kohteeseen.  

• Lääkärin ja potilaan välisen kommunikoinnin näköyhteydessä. Tällä olisi 

varmaan potilasta rauhoittava vaikutus, esim. silloin, kun päätetään potilaan 

jatkohoitopaikasta ja hoidon tarpeesta. Näköyhteys vahvistaisi/varmistaisi 

ensihoitajan jo tekemää arviota potilaan tilasta tai voisi tuoda esiin jotain 

sellaista mitä ensihoitaja itse ei ole huomannut tai häneltä on jäänyt 

raportoimatta hoito-ohjeen pyyntötilanteessa. 

• Reaaliaikaisen seurannan ja hoidon alkamisviiveiden lyheneminen 

(mahdollisesti). Potilas- ja työturvallisuuden lisääntyminen. 

• Laajemmat toimenpidemahdollisuudet, erikoislääkärin tuki diagnoosin 

tekemisessä, tilannekuvan ylläpito sairaalassa (esim. SURO) 

• Potilaan turvallisen kotiin jättämisen 

• Työturvallisuuden, oikean resurssien kohdentaminen, ajantasainen 

tilannekuvat, potilasturvallisuus, ennakkotiedon saanti sairaalaan, 

korkeatasoisen hoidon aloitus, koulutus 



 

6. Millaisia ominaisuuksia langattomalla videoyhteydellä olisi oltava? 
 

• useampi kamera eri kulmista ja mukaan myös ääni ja online monitorointi 

• Yhteyden tulisi olla erityisen luotettava ja kuvan ja äänen laadun hyvät 

• Se toimisi myös katvealueilla 

• Varma toiminta, tietoturvallinen yhteys, riittävä laatu 

• Helppokäyttöinen ja toimintavarma. Yksi järjestelmä kansallisesti 

• Helppokäyttöisyys 

• Hyvä kuvanlaatu ja katkeilematon, nopea yhteys. Salattu yhteys. 

• Nopea, ei katvealueita, kustannuksiltaan edullinen, tarkka resoluutio 

• toimintavarma 

• Ei saa pätkiä, ääni oltava synkroonissa, värit/valaistus 

• Helppokäyttöinen, nopea, toimintavarma 

• Sen pitäisi olla nopea, luotettava ja ennenkaikkea HELPPOKÄYTTÖINEN. 

Yhteys ja lähetys pitäisi saada aikaiseksi yhden napin takaa. Videon pitäisi 

olla kätevästi liikkuva, ts. EI kiinteä ajoneuvoasema, vaan henkilön mukana 

liikkuva ja kohdistuva (kynäkamera, datalasit, tms.). Mahdollisuus still-kuvien 

lähetykseen pitää olla (monesti haluttu tieto siirtyy tehokkaimmin yhtenä 

pysäytyskuvana kuin jatkuvana (aikaa vievänä) videolähetyksenä. Osuvista 

still-kuvista voi usein tehokkaimmin muodostaa prosessia hyvin kuvaavan 

kuvasarjan.  

• Häiriöttömyys, riittävä suojaus krakkeroinnin osalta ja monikäyttöisyys 

• Toimii mobiiliverkossa, hyvä kuvanlaatu, toimintavarmuus, 

tietoturvaominaisuudet riittävät eli signaali välittyy ainoastaan sille, jolla 

siihen on oikeus.  

• Luotettavuus, HD-laatu, kattavuus myös syrjäseuduille, 

• helppo käyttää, tietoturvallinen, kuvien/videopätkän tallennusmahd 

potilastietojärjestelmiin 

• suojattu, riittävä nopeus 

• verkko joka toimii oikeasti etenkin syrjäseuduilla jossa on muutenkin hankala 

tehdä päätöksiä ja välimatkat pitkiä. Myös monitori data saatava yhdistymään 

kuvaan 



• Helppokäyttöisyys, etä ohjaus ja turvallisuus. 

• Sen tulisi olla sellainen, että on kuin sitä ei olisikaan. Helppokäyttöinen, hyvä 

äänen taltiointi, hyvä valoherkkyys, jotta kuvaaminen onnistuu myös 

hämärässä valossa. Voisi olla hyvä, että voidaan sekä käynnistää että sulkea 

äänikomennolla, jolloin ei sido käsiä. Videon määrä tulisi minimoida, jotta 

materiaalia ei tule liikaa. Tulisi taltioida vain oleellinen, mikä hyödyttää 

potilaan tilanarvioita, diagnoosin tekemistä ja hoidon tarpeen arviointia sekä 

jatkohoitopaikan määrittämistä. Näissäkin tilanteissa harkitusti, silloin kun se 

tuo selkeän lisäarvon. 

• kevyt / integroitu vaatetukseen tai välineistöön. 

• Luotettavuus, nopeus, monikäyttöisyys 

• Riittävä kuva- ja äänitarkkuus. Luotettava yhteys, eli ei pätkimistä. 

Mahdollisuus liittää monitorinäkymä siihen. 

• Luotettavuus, ääni + kuva, pitkä toiminta-aika, toimivuus huonossa 

valossa/pimeässä, kommunikaatio (kentältä tilannekeskukseen ja sairaalaan ja 

päinvastoin, tallennusmahdollisuus, kevyt (ergonomia) 

 

7. Mitkä ominaisuudet olisivat toivottavia? 
 

• Nauhoitus mahdollisuus ja digitaalinen arkistointi näille 

• helppokäyttöisyys ja turvallisuus 

• Ks yllä 

• ? 

• ks kohdat 5 ja 6 

• Still-kuvat 

• Tallennus mutta silloin törmätään hankaliin rekisteriasioihin. E-tallentava 

järjestelmä olisi riittävä potilaiden diagnostiikan ja hoidon kannalta. 

• Videokuvan lähetys reaaliajassa ja talletettuna purskeena, pakkosyöttö yhdellä 

napilla haluttuihin kohteisiin, still-kuvien automaattinen pakkosyöttö 

haluttuihin kohteisiin, äänilähetyspurskeen pakkosyöttö haluttuihin kohteisiin 

(talletettuna). 

• Esim. turvallisuuden lisääminen,yhteys vaivattomasti esim.hätäkeskukseen 

• ei muuta? 



• helppo/nopea käyttää - ei saa hidastaa potilaan pääsyä lopulliseen 

hoitopaikkaan 

• konsultoida-vakuuttaa potilaita  

• titoturvallinen, tallennuspalvelut ja arkistoimiti 

• Moniammatillinen yhteistyö heti ensihoitovaiheessa, jolloin toiminta pääsisi 

käynnistymään nopeasti kaikissa eri hoitoketjun vaiheissa. Kaksisuuntaisuus, 

ja monien eri ammattiryhmien pääsy samaan näkymään ja 

neuvotteluyhteyteen. 

• - 

• Liitettävissä moniin eri yksiköihin (esim. dronet) 

• Kts. edellä kohta 6. 

• Integroituna muuhun tämän hetken viestivälineeseen 

 

8. Mikä lisäarvo langattomalla videoyhteydellä on hoidon tarpeen ja 

hyvän hoidon varmistamiseen? 

 
• Potilasturvallisuus kasvaa, kun todellisuuden kuva siirtyy sairaalaan livenä 

• Laatu, lisäarvo konsulaatioihin. Valitukset lisääntyvät jatkuvasti joten 

todentaminen valitustilanteita varten.  

• Pystytään varmistamaan ja kysymään hoito-ohjeet ja lääkäri näkee potilaan 

tilanteen ei pelkästään kuule 

• Nopeuttaa hoitoa 

• Ks kohta 5 

• Lääkäri (?) näkisi kuinka asiat oikeasti potilaan luona ovat, tai kuinka jokin 

toimenpide sujuu oikeasti. 

• potilasturvallisuus paranee, reaaliaikainen tieto paranee hoitopäätösten 

tekemiseksi 

• Kuten ed. Ei jää pelkkien sanojen varaan. 

• Kohtainen lisäarvo mutta tätä en kuitenkaan pitäisi kriittisenä ominaisuutena 

• Tätä on mahdotonta sanoa, koska metodia ei ole käyttökelpoisena vielä 

olemassa. Sama juttu kun kysyisi mitä hyötyä saadaan tietokoneesta, jos 

kukaan ei ole edes vielä käyttänyt tietokonetta. 



• Vähentää sairaalakäyntejä ja varmistaa täsmähoidon aloittamisen paikan 

päällä 

• Useampi silmä ja korva näkee enemmän, mahdollisuus saada parempi 

konsultaatio  

• Jonkin verran lisäarvoa, ei toki pakollinen 

• hoitoonohjaus suoraan lopulliseen hoitopaikkaan  

• en tiedä 

• päätöksenteon tukeminen 

• lisää hoitohenkilökunnan ja potilaiden turvallisuutta. Mahdollistaa uusien 

toimenpiteiden käyttöönottamisen ja potilaan ohjaamisen. 

• kts. kohta 5 

• Nopeuttaa oikean hoidon aloitusta ja lisää potilasturvallisuutta. 

• Potilasturvallisuus, harvemmin tehtyjen toimenpiteiden tukena 

• Tähän on vaikea vastata. Näkisin suurimman hyödyn saatavan esim. 

kotihoidon tai laitoksessa olevien asiakkaiden kuljetustarpeen arvioinnissa. 

• Olennainen arvo, koska mahdollistaa online tiedon (kuva ja ääni) sairaalaan 

 

3. Riskit (3/5) 
 

9. Mitä uhkia tai riskejä tekniikka voisi tuoda mukanaan? 
 

• tietoturva on vaikea järjestää luotettavasti, datayhteys on hankala järjestää 

aukottomasti 

• Tietoturva riskit 

• yksityisyydensuojan rikkoutuminen, tietosuoja-asiat 

• Tietoturvariskit, potilaan intimiteetin ja salassapidon säilyminen 

• Ei uhkia 

• Salakatselu ja potilassalsisuuden murtuminen 

• Yksilönsuoja, miten suhtautua mahd. kuvissa näkyviin sivullisiin jotka 

tallentuvat? Poliisin tai muun viranomaisen oikeus saada käyttää em. 

materiaalia? 

• Katvealueet, tekniikan toimimattomuus 



• Tietosuoja 

• Tietoturva-aukot, tallenteiden epäasianmukainen käyttö 

• Ei sen suurempia riskejä kuin tiedonsiirrossa ja kommunikaatiossa 

muutenkaan.  

• Yksityisyyden suojan loukkaukset, materiaalin väärinkäyttö ja erittäin vakavat 

tietosuojaongelmat 

• Alue teknistyy ja sitä totutaan käyttämään, miten osataan toimia mahdollisessa 

häiriötilassa -> ensihoitajan oma osaaminen 

• Tietoturvauhat, yksityisyyden rajojen ylittymisen, ym 

• kts alla 

• keskitytään tekniikkaan ei potiaan tutkimiseen. Ensihoitaja eivät tutki potilaita 

kunnolla. 

• Ajat kohteessa pitenevät, kun yritetään saada aina joku varmistamaan tilanne 

videoyhteyden päähän 

• Uhkina tietoverkkojen toimivuus, uhkana myös jos toiminta tukeutuu liikaa 

tekniikkaan eli pitää pystyä toimimaan vaikka laitteisto ei toimisikaan. 

• Jos on liian monimutkainen ja vaatii huomiota, voi viedä huomiota potilaan 

tutkimisesta teknologian hallintaan. Kaikki potilaat eivät halua tulla 

kuvatuiksi, tähän tulisi saada lupa henkilöiltä, jotka tulevat kuvatuiksi. 

Videomateriaalin käyttö muuhun tarkoitukseen, kuin mitä se on tarkoitettu. 

Suuri työmäärä materiaalin hallinnoinnissa. 

• Tietosuoja. 

• Meneekö kohteessa liikaa aikaa? Luotetaanko liikaa videoyhteyteen jolloin 

ensihoitajan kliiniset taidot vähenevät? 

• Lääkärin työmäärän lisääntyminen, jos tätä toimintaa varten ei resurssoida 

ihan omaa yksikköä. 

• Keskitytään liikaa laitteeseen, tietoturva, kohta liikaa tekniikkaa ja 

"kannettavaa" ensihoidossa, itsenäinen toiminta kärsii ja päätös siirretään 

videon välityksellä muualla, kliininen osaaminen vähenee 

 

10. Mitkä ovat langattoman videoyhteys -tekniikan haasteet? Miksi? 
 

• Hinta nousee todennäköisesti melko korkeaksi koko järjestelmässä 



• ensihoidon yhteydet voivat olla haastavia, tietosuoja asiat.  

• nykyisin langattomilla verkoilla on katvealueita 

• Toimintamallien muutoksen läpivieminen, teknologian vakaus 

• Se että jokainen piiri/viranomainen pyrkii tekemään omia ratkaisuja. Yksi 

kansallinen riittää 

• Laitteiden hinta, koko ja käytettävyys 

• Hinta ja siirtonopeuden riittävyys, sekä yhteyksien riittävän tason 

toimintavarmuus muuallakin kuin kaupunkialueella? 

• Kustannukset, riittävän suorituskykyisen ja varmatoimisen tekniikan 

kehittäminen 

• eri organisaatioiden tietojärjestelmien integrointi 

• Tiedonsiirto, salaukset, valaistus 

• Kustannukset, haja-asutusalueiden matkapuhelinverkkojen toimivuus 

• En tiedä - tää on datailijoiden ongelma - poislukien käyttöön liittyvät 

ongelmat: käyttöliittymän pitää olla *erittäin helppokäyttöinen*. 

• Riittävä tiedonsiirto nopeus ja kapasiteetti  

• Signaalin välitys on haastavaa katvealueilta ja talojen sisältä.  

• 4g:n kattavuus tällä hetkellä suurin 

• keskitytään laitteeseen ei potilaaseen ja potilaan saama hoito itse asiassa 

huononee, viiveet pidentyvät. kustannukset, kuka maksaa laitteet, koulutuksen, 

ylläpidon jne 

• Kattavuus ja nopeus 

• verkko ei toimi kattavasti. kallis systeemi. Konsultantin pitää olla oikeasti 

ammattitaitoinen ja hänellä aikaa seurata tilannetta 

• Harvaan alueen tietoverkot ja yhteysnopeudet. 

• Aikaisemmin, kun tällaista täällä päin pohdittiin, eteen nousi ainakin eettiset ja 

yksityisyyden suojaan liittyvät seikat. Puuttui myös sellainen 

tiedonhallintajärjestelmä johon se olisi luontevasti voitu kytkeä.  

• Harva-alueet huonojen yhteyksien takia. 

• Luotettavuus, verkkoyhteyksien tulee toimia pätkimättä ja vääristymättä. 

Kestävä hardware, kaluston tulee pystyä kestämään moninaisissa olosuhteissa 

• Konsultaatioiden lisääntyminen. Huono tekniikka. 



• akkukapasiteetti, kuvan laatu (esim. pimeässä), kestävyys, kuva suuntaus 

oikeaan paikkaan. 

 

4. Tekniikka (4/5) 
 

11. Mikä on riittävä kuvanlaatu? 
	

• full hd tasoinen kuva, mahdollisuus tarkentaa tai kohdistaa kameraa 

• Hengitystaajuus, ihonväri, haavat yms. taso riittänee 

• selkeys 

• Riittää tunnistamaa esim kasvonpiirteet 

• Kasvojen eleet ja ilmeet 

• Eri tilanteissa vaaditaan erilaista kuvanlaatua. Intubaatio tms. paljon tarkempi 

kuin tilannejohtajan yleiskuva tapahtumasta. 

• Mielellään HD-luokan kuvanlaatu, zoomausmahdollisuus lähietäisyydelle 

(esim mustuaisten puolieron havainnointi) 

• esim. silmän mustuainen tulisi erottua 

• Pitää olla HD-kuvaa 

• Pitää nähdä ihomuutoksia esim petekkioita 

• Kuvanlaatu sinällään voi olla heikko, tärkeämpää on yhteyden luotettavuus ja 

nopeus. 

• Korkean resoluution still kuvia 

• Nykyinen HD taso alkaa olla riittävä, vähemmälläkin pärjää  

• HD 

• älypuhelin laatu riittää 

• EKG:stä saatava selvää 

• Still kuvakin riittää. 

• Paras mahdollinen, todenmukaiset värit, hyvä valoherkkyys, joka mahdollistaa 

hyvän kuvan myös hämärässä 

• - 



• Riippuu käyttötarkoituksesta. Jos halutaan yleiskuvaa SURO- tilanteesta voi 

riittää huonompikin laatu, mutta mikäli halutaan apua intubaatioon, pitää 

kuvasta nähdä anatomiaa huonommallakin valolla yms.  

• Esim. ihon "laadun" arviointi. Mahd. mukaan myös silmän liikkeet / 

nystagmus ja pupillareaktiot. 

• HD tason kuva, eli sama kuin tämän hetken simulaatio-opetustiloissa (esim. 

Nordic Simulators tuotteet), hyvä pysäytyskuvan laatu 

 

12. Miten ja mitä jo olemassa olevaa tekniikkaa voitaisiin hyödyntää 
langattomassa videoyhteydessä ensihoidossa? 
 

• Nordic simulatorssin kamerat tulee yhdistää Ajecon monikanava reitittimeen 

• Teknologia varmasti jo olemassa, miten saadaan kestäväksi kenttäkäyttöön 

lienee kysymys 

• Tulisi liittää osaksi KEJOa ja hyödyntää siinä olevaa tekniikkaa 

• Ainakin neurologisen potilaan tutkiminen; kuuluuko liuotuskandina yo-

/keskussairaalaan suoraan, vai eivätkö oireet täsmää? Ohjaus lähimpään 

sairaalaan. Synnytyksissä kätilön etäohjaus. 

• Olemassa olevat läppärit/tabletit, monikanavareitittimet 

• En osaa sanoa, kysymys kuuluu teknologian asiantutijoille 

• Monitorinäyttöjä, videoskooppeja... 

• En osaa sanoa 

• Tekniikka alkaa jo olla sen verran hyvällä tasolla, että sitä voisi hyödyntää jo 

nyt. Ongelmat lienevät tietoturvan ja signaalin laadun alueella.  

• älypuhelin- kuva ja video 

• en osaa sanoa 

• Nykyään on jo erittäin hyviä kuvaamisvälineitä. Käsittääkseni verkon 

kattavuus mobiiliyhteyksissä on se ongelma. Sekä se että ketkä ovat ne 

konsultantit jotka katsovat videokuvaa 

• LYNC tai muuta jo kaupallisessa käytössä olevia sovellutuksia. Tätä varten ei 

kannata alkaa mitää uusia järjestelmiä tekemään.  

• En ole niin hyvin perillä siitä mitä jo on, mutta olisi tärkeää, että 

kuvamateriaali saataisiin suoraan liitettyä potilaan omaan tietojärjestelmään 



sekä myöhemmin tietokantaan. Jos kamera olisi sähköisessä kirjaamisalustassa 

voisi sillä varmaan ottaa lyhyitä videoklippejä tuomaan lisäinformaatiota 

potilaan kokonaistilanteesta ja tiedot voitaisiin tallentaa potilaan 

tietojärjestelmään. 

• Puhelimen kautta testattu jo. 

• Videolaryngoskoopin kuva, lentävät robotit (dronit) 

• Sairauskertomusten katselu. 

• liittäminen osaksi VIRVE järjestelmää 

 

13. Mikä on tämän tekniikan tulevaisuudennäkymät? 
	

• Ajecossa on jo olemassa hyvä tietoturva järjestelmä, joka pitää vain liittää 

muuhun toimintaan. Tämä on jo työnalla 

• Paranevat tosin lainsäädäntö hidasta 

• tietoliikenneverkot toimiviksi 

• Valoisammat koko ajan :) 

• Ks kohta 12 

• Tulee varmaan osaksi arkea 5-10 v sisällä 

• Selvitettävä 

• En osaa sanoa 

• Videoyhteyssysteemit tulevat väistämättä. Sovelluksia voi vain arvailla (ja 

kokeilla). 

• Tulee varmasti lisääntymään ja lainsäädäntö tulee selkeyttämään myös 

toimintaa 

• Tietosuojalainsäädäntö asettaa ongelmia, varsinkin jos kuvaa on tarkoitus 

tallentaa -> muodostaa henkilörekisterin ja jos siinä esiintyy useita ihmisiä 

niin kuka on rekisteröity ja kuuluuko materiaali kenen potilasrekisteriin.  

• Varmasti tulee ratkaisuja, mutta vaatii työtä kaikilla saroilla 

• väistämättä tulee osaksi terveydenhuoltoa. haasteena potilaiden itse mittaus - 

miten terveydenhuolto (ensihoito mukaan lukien) vastaa siihen 

tietotulvaan/mahdollisuuteen järkevästi 

• tietosuojan varmistaminen, verkkojen kattavuus ja toimivuus, materiaalin 

säilyttäminen (tallenne??) 



• Hyvät kaikki kehittyy ja näkyvillä hyviä tietoturvallisia ratkaisuja. 

• On varmaan moniammatillisen yhteistyön yksi väline tulevaisuudessa. Tulisi 

olla sellainen, että samaan videoyhteyteen voidaan liittää niin monta 

asiantuntijaa, kuin mitä potilaan hoidossa nähdään tarpeelliseksi. 

• - 

• Salassapitoasiat, tietosuoja-asiat, miten VIRVE-verkko linkittyy... 

• Jos jatkossa kaikki ovat saman työnantajan alaisuudessa, niin ongelmia ei 

pitäisi olla. On kuitenkin muistettava, että potilas voi käydä myös muussa kuin 

julkisessa terveydenhuollossa ja siksi olisi tärkeää, että olisi pääsy kaikkiin 

sairauskertomustietoihin. 

• Hyvät, kun tekniikka on jo kehittynyt hyväksi. VIRVE verkon kapasiteetti ei 

taida kuitenkaan riittää kuvan välittämiseen. Lainsäädännössä voikin olla 

"säätämistä", kun myös tietosuojavaltuutettu tulee varmuudella kiinnostumaan 

asiasta (voi rajoittaa). Ei taida olla mukana ensihoitoasetuksen luonnoksessa, 

joka tulee kohta lausunnoille. 

 

5. Muuta (5/5) 
 

14. Muita kehitysideoita langattoman videoyhteyden suhteen? 
 

• UÄ-tutkimuksen teko ja tulosten arviointi lääkärin toimesta etänä ensihoitajan 

tehdessä ohjatusti itse tutkimuksen. 

• Ei kannata tavoitella kuuta taivaalta, parempi hieman suppeampi järjestelmä 

joka yksinkertainen ja nopeasti käyttöönotettava kuin "kaiken kattava" joka ei 

koskaan tule valmiiksi 

• Kts. aiemmat vastaukset.  

• Esim. viranomaisverkon varajärjestelmänä 

• järkevällä indikaatiolla (esim avh) riittävän iso pilotti, josta dokumentoidaan 

lääketieteellinen hyöty, aikaviiveet, käyttäjäkokemukset 

• Nyt pitäisi alkaa pilotoimaan  

• Ei nyt tältä istumalta tule heti mieleen. Ensimmäinen työpäivä kesäloman 

jälkeen ja vasta orientoidutaan. 



• - 

• Ei pelkästään akuutteihin ensihoidon tehtäviin, mutta myös esim. kotiin 

hoidettavien potilaiden hoitoon!  

• Ensihoidon konsultaatiot tulisi kohdistaa yksiköihin, jotka keskittyvät vain 

tähän toimintaan. 

• On hyvä ottaa ensin käyttöön ensihoidon opetuksessa, johon omalla koulullani 

on valmiudet tulevan ambulanssisimulaattorin myötä. Myös koulumme 

normaali opetusambulanssi on hyvä kokeiluympäristö. 

 

15. Vapaa sana 
 

• - 

• - 

• - 

• - 

• Kanta-Häme kokeilee mielellään jos tarjolla on sopivia teknisiä ratkaisuja.  

• kunhan saadaan edes toimivat sähköiset sairauskeertomukset 

• Hieno ja tarpeellinen aihe. tsemppiä! 

• Erittäin tärkeä ja tutkittava asia, kannattaa jatkaa asian ajamista! 

• Tärkeä asia ja tulee varmuudella osaksi ensihoitoa. Edellyttää kuitenkin 

opinnäytetöiden tekoa, tutkimusta, simulaatioita, kokeiluja (koulut mukana) 

 

16. Yhteystiedot 
	

• juha.jormakka@saimia.fi 

• juhani.tavasti@khshp.fi 

• helena.jantti@kuh.fi 

• Sami Haapamäki, sami.haapamaki@kuh.fi 

• Kimmo Salmio, POKS 

• juhani.seppala@kyamk.fi 
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