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Yksi merkittävimmistä viime vuosien teknologisista menestyksistä on ollut pilvipalvelujen ke-
hittyminen ja niiden laajamittainen käyttöönotto terveydenhuollon organisaatioissa. Pilvipal-
velualustat luovat uudenlaista tehokkuutta ja mahdollisuuksia IT-ympäristöihin ja mahdollis-
tavat myös toimintatapojen ja prosessien muuttamisen. 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten maailman ensimmäinen pilvipalveluihin 
perustuvan lääketieteellisen eeg-laitteiston käyttöönotto muuttaa sairaalan osaston toiminta-
tapoja ja prosesseja. Tutkimuskohteina oli kahden keskussairaalan osastot, joihin laitteistot 
oli hankittu. 

Opinnäytetyö toteutettiin kokoelmaopinnäytetyönä ja se koostuu kolmesta eri tutkimuksesta. 
Tutkimuksista ja niiden tuloksista kirjoitettiin abstraktit, jotka lähetettiin kahteen telelääke-
tieteen ja monitieteen tietoyhteiskuntakonferenssiin. Kahdessa konferenssissa esitykset olivat 
posterin muodossa ja yhdessä pidettiin esitelmä. Tutkimusmateriaalista koostettiin myös nel-
jäs tuotos, posteri, kansainväliseen kyberturvakonferenssiin. 

Ensimmäisen tutkimuksen tutkimusmetodiksi valittiin tapaustutkimus, koska se sopii parhaiten 
tulkitsemaan syvällisesti yksittäisiä tapauksia niiden erityisessä kontekstissa. Tutkittava ai-
neisto koostui puolentoista vuoden ajanjaksolla tehdyistä tutkimuksista ja tutkimusaineiston 
keräämistä, joka perustui haastatteluihin, havaintoihin ja kokemuksiin. 

Toisen tutkimuksen tutkimusmetodi oli suunnittelutieteisiin kuuluva Action Design Research 
(ADR). Tämän tutkimuksen pohjana olivat ensimmäisen tutkimuksen tulokset. Tutkimusta so-
vellettiin organisaation Building-Intervention-Evaluation -kuvauksessa ja siinä selvitettiin, mil-
laisia muutoksia kotikäyttöön tarkoitettu eeg-laitteisto ja sen tekninen toteutus mahdollistaa 
osaston toimintaprosesseihin ja -tapoihin. 

Tutkimustuloksista kävi ilmi kuinka uuden tekniikan ja toimintatapojen muuttumista tulee 
ymmärtää ja sen avulla kehittää organisaation toimintaa. Erityisesti nousi esille tällä alalla 
uuden teknisen toteutuksen suomat mahdollisuudet ja parannukset niin potilaille tehtävissä 
tutkimuksissa kuin käyttäjille tutkimusten laadussa. Toimintatapojen monipuolistamisessa ol-
laan vielä alkuvaiheessa, mutta käyttökokemuksen lisääntyessä voidaan toimintaa jatkokehit-
tää. Vastaavasti pilvipalveluiden kanssa käytettävä käyttöperusteinen hinnoittelu koettiin 
haasteellisena. Tämän aiheuttaa muutos verrattuna nykyiseen laitteiston omistus- ja tallen-
nusjärjestelyyn, jossa asiakas ostaa laitteiston ja ohjelmistolisenssin sekä hoitaa tallennuksen 
ja arkistoinnin itse. Uutta pilvipalvelumallia hyödyntäessä, asiakas ostaa oikeuden käyttää 
laitteistoa, ohjelmistoa ja tallennustilaa pilvipalvelusta ja lisäksi maksaa rekisteröinneistä 
laitteiston käyttöiän ajan. 

 

Asiasanat: Pilvipalvelut, Action Design Research (ADR), EEG, SaaS, Tietojärjestelmät 

  



 

 

 
Laurea University of Applied Sciences 
Degree Programme in Information Systems 
Master’s Thesis 

Abstract 
 

 

Jukka Laaksonen  

Operational change enabled by cloud services 

Year 2019 Pages 73 

 
One of the most significant technological successes of recent years has been the development 
of cloud services and their widespread deployment in healthcare organizations. Cloud service 
platforms create a new kind of efficiency and opportunities for IT environments, as well as 
enable one the change of practices and processes. 

The purpose of this thesis was to investigate how the first deployment of cloud-based medical 
EEG equipment will change the operating procedures and processes of the hospital depart-
ment. The research units were departments of two central hospitals which acquired the 
equipment. 

The thesis was carried out as a collection work and consists of three different studies. The 
studies and their results were the subject of abstracts sent to two telemedicine and multidis-
ciplinary information society conferences. At two conferences the presentations were in the 
form of a poster and one presentation was held live. A fourth output, a poster, was compiled 
about the research material to be presented at an international cyber security conference. 

A case study was chosen as the research method for the first study, as it is best suited to 
deeply interpret individual cases in their particular context. The material to be examined 
consisted of research and collection of research data, based on interviews, observations and 
experiences, over a period of one and a half years. 

The second research method was the Action Design Research (ADR), which is a part of design 
science. This study was based on the results of the first study. The study was applied in the 
Building-Intervention-Evaluation of the organization, and it examined the changes the home 
EEG system and its technical implementation enable in the processes and procedures of the 
department. 

The results of the study revealed how changes in new technology and practices need to be 
understood and used to develop the organization. In particular, in this field, new opportuni-
ties and improvements in technical implementation emerged both in patient studies and in 
the quality of studies for users. Diversification is still in its infancy, but as the user experi-
ence increases, the activity can be further developed. Similarly, usage-based pricing with 
cloud services was perceived as challenging. 
 
This is caused by the change compared to the current hardware ownership and storage ar-
rangement in which the customer purchases the hardware and software license and manages 
the recording and archiving itself. While using the new cloud service method, each registra-
tion pays for the entire lifetime of the hardware, in other words the customer purchases the 
right to use hard and software and storage space from the cloud, but also pays for each pa-
tient registration. 
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1 Johdanto 

Viime vuosina tietotekniikka ja siihen liittyvät erilaiset palvelut ovat monipuolistuneet ja 

yleistyneet voimakkaasti. Sama koskee terveydenhuoltoa, jossa muutos on ollut viime 2010-

luvun aikana vielä merkittävämpi. Uusia telelääketieteen (eHealth) palveluita syntyy melkein 

päivittäin ja muokkaavat tulevaisuuden terveydenhuoltoa ja sen tarjoamia palveluita. Silti on 

mielenkiintoista huomata, että alakohtaisesti on isoja eroja siinä, millä tavalla samantapai-

seen tekniikkaan perustuvia sairaanhoidon tutkimuslaitteita käytetään. 

Perinteisesti julkisen sektorin muutosvauhti on ollut verkkaisempaa yksityiseen sektoriin ver-

rattuna. Toimintatapojen tai -mallien muutos, uusimpien tekniikoiden käyttöönotto vaikuttaa 

olevan haasteellista. Taustaselvityksissä ja tutkimusten aikana tuli ilmi, julkisen sektorin jäy-

kät käytännöt eivät koske pelkästään Suomea, vaan samanlaisia havaintoja tehtiin myös 

muissa Pohjoismaissa. 

Kyberrikollisuus on voimakkaassa kasvussa ja se on herättänyt päättäjät ympäri maailmaa toi-

mimaan. Iso osa yhteiskuntien kriittisistä toiminnoista ovat nykyään riippuvaisia tietojärjes-

telmien ja -verkkojen toimivuudesta, ja suunta on koko ajan voimakkaammin kohti sähköisty-

nyttä yhteiskuntaa. Vielä jokin aika sitten suurimmat tietoturvauhkat kohdistuivat rahoituslai-

toksiin ja organisaatioihin, joista oli mahdollisuus varastaa oikeaa rahaa. Kyberrikollisuuden 

viisi yleisintä kohdetta 2010-luvun loppupuolella ovat olleet terveystoimiala, valmistus ja tuo-

tanto, pankki- ja rahoitustoimiala, julkishallinto sekä liikenne ja kuljetustoimialat (Lehto ja 

ym. 2017). Terveydenhuollosta saatavat potilastiedot kiinnostavat rikollisia, koska tietojen 

myötä he voivat saada luottokorttinumeroita, sähköpostiosoitteita, sairasvakuutusnumeroita, 

työnantajatietoja sekä sairaushistoriatietoja eli tavallisia yksilöitä koskevia tietoja, joilla on 

rikollisilla markkinoilla suuri rahallinen arvo. Näitä tietoja käytetään identiteettivarkauksissa, 

petoksissa ja muissa vastaavanlaisissa toimissa. 

Tämän opinnäytetyön tutkimusten aiheena on maailman ensimmäinen pilvipalveluita käyttävä 

eeg-laite. Elektroenkefalografia (eeg) eli aivosähkökäyrätutkimuksessa mitataan aivojen säh-

köistä toimintaa niin ihmisiltä kuin eläimiltä. Tutkimus koskee kotikäyttöön tarkoitettua eeg-

laitteistoa. 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin kokoelmatyönä, jossa tutkittiin kahta Suomessa laitetta käyt-

tävää sairaalan osastoa. Tarkoitus oli selvittää uuden teknologisen toteutuksen mahdollista-

mia toimintatapojen ja -prosessien muutoksia. Myöhemmin tutkimukset laajennettiin koske-

maan myös muita Pohjoismaita, jossa laitteiden jälleenmyyjäyritys toimii. Kolmannen tutki-

muksen ajatuksena oli kerätä tietoa, miten laitteiston potentiaaliset käyttäjät, ylläpitäjät ja 

hankintaosasto näkevät pilvipalveluiden käytön ja sen mukana tulevan hinnoittelutavan muu-

toksen. 
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1.1 Opinnäytetyön rakenne 

Tämä opinnäytetyö jakaantuu yhdeksään päälukuun. Johdantoluvussa on käsitelty tutkimuk-

sen taustaa ja tavoitteita sekä rajattu aihetta. Toisessa luvussa esitellään tietojärjestelmätie-

dettä ja sen kehitystä, joka lopulta johti uuden tutkimusmetodin kehittämiseen ja jota käyte-

tään yhtenä metodina tässä työssä. Raportin kolmannessa luvussa käsitellään pilvipalveluita ja 

niiden eri muotoja. Raportin neljännessä luvussa puhutaan erittäin tärkeästä aiheesta, kyber-

turvallisuudesta ja sen vaikutuksesta terveydenhuoltoon yleisesti. 

Viides luku käsittelee tutkimusmetodeja, joita tässä opinnäytetyössä on käytetty kahta eri-

laista. Kuudennessa luvussa avataan kaksi ensimmäistä tutkimusta ja niihin liittyvät abstrak-

tit. Tutkimustulokset ja johtopäätökset käsitellään luvussa seitsemän. Luvussa kahdeksan kes-

kustellaan muista havainnoista ja löydöksistä, joita ei käsitelty tuloksissa. Tässä kappaleessa 

avataan kolmannen abstraktin ja tutkimuksen tulokset. Yhdeksännessä luvussa on yleistä poh-

dintaa opinnäytetyön aiheista. Raportin loppuosassa ovat lähteet sekä liitteinä konferenssei-

hin lähetetyt ja hyväksytyt tuotokset. 

1.2 Tutkimusten tausta ja ajankohtaisuus 

Ajatus opinnäytetyön aiheeseen alkoi muodostua erään lääkärin sanoista, joissa hän kertoi tu-

levaisuuden näkymiä alalla, jota pilvipalvelupohjainen tutkimuslaitteisto voi mahdollistaa. 

Tästä alkoi aiheen pohtiminen ja suunnittelu. Lopullisen muodon opinnäytetyö sai, kun Suo-

meen hankittiin toinen vastaavanlainen laitteisto. Opinnäytetyön ohjaaja ehdotti kokoelma-

julkaisutyyppistä opinnäytetyötä, koska nyt myös toisessa sairaalassa pystyttäisiin tekemään 

tutkimus koskien laitteiston käyttöönottoa ja mahdollisia toimintatapojen muutoksia. Alkupe-

räinen suunnitelma oli tehdä kaksi toisiinsa liittyvää tutkimusta eri tutkimusmetodeilla, jol-

loin tutkimusten keskeinen teema olisi pilvipalvelupohjainen lääketieteellinen tutkimuslaite. 

Tutkimusten kannalta oli hyvä, että kumpaakaan laitteistoa ei juuri ollut ehditty käyttää ja 

jälkimmäinen laitteisto oli hankittu noin vuosi myöhemmin kuin ensimmäinen. 

Tähän opinnäytetyöhön liittyvät tutkimukset tehtiin loppuvuodesta 2017 ja alkuvuodesta 

2018. Molemmista tutkimuksista raportteina kirjoitettiin abstraktit ja ne lähetettiin tarjolle 

kahteen eri konferenssiin. Ensimmäisestä tutkimuksesta tehty abstrakti lähetettiin Suomessa 

pidettyyn ”The 23rd Finnish National Conference on Telemedicine and eHealth The 23rd 

ISfTeH International Conference”. Konferenssin aiheena oli “Health communities facing cyber 

transformation” [P1]. Jälkimmäisen tutkimuksen aiheesta lähetettiin abstrakti ”Well-being in 

the information society” konferenssiin, jonka aiheena oli – ”fighting inequalities” [P2]. Mo-

lemmat kirjoitukset hyväksyttiin konferensseihin, joista ensimmäinen posterina [P1] ja toinen 

esityksenä WIS-konferenssissa [P2]. Opinnäytetyön kolmas alkuvuodesta 2019 tehty tutkimus 

ei ollut alun perin osana opinnäytetyötä. Se päätettiin ottaa mukaan, kun ensimmäinen tutki-

mus tehtiin 2017 ja toinen alkuvuodesta 2018. Tällöin alkukevääseen 2019 asti oli ehditty 
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kerätä käyttäjien, mahdollisien uusien käyttäjien sekä jälleenmyyntiyrityksen henkilökunnan 

kokemuksia ja ajatuksia laitteistosta, sen toimintaperiaatteesta ja hinnoittelumallista muissa 

Pohjoismaissa. Saatujen tietojen perusteella yhdistettiin ja vertailtiin Suomessa saatuja tu-

loksia ja kirjoitettiin abstrakti; joka hyväksyttiin posterina ”The 24th Finnish National Confe-

rence on Telemedicine and eHealth, The 24th ISfTeH International Conference”-konferenssiin 

huhtikuussa 2019, jonka aihe oli ”Data driven health” [P3]. 

Kaikissa tutkimuksissa käsitellään maailman ensimmäistä pilvipalvelupohjaista eeg-tutkimus-

laitteistoa. Elektroenkefalografiassa eli aivosähkökäyrätutkimuksessa mitataan aivotoiminnan 

aiheuttamia sähköisiä potentiaaleja. Tutkimusta käytetään erityisesti epilepsian diagnosoimi-

seen, mutta myös aivokuoleman, kooman ja erilaisten aivosairauksien eli enkefalopatian diag-

nosointeihin. Tämän opinnäytetyön tutkimuksissa ei käsitellä lääketieteeseen liittyviä asioita, 

vaan ainoastaan toimintatapoja ja -ympäristöä sekä laitteiston teknisen toteutuksen mahdol-

listamia muutoksia organisaatioon. 

Opinnäytetyön tutkimukset osuivat ajallisesti hyvään ajankohtaan, koska Suomi oli Pohjois-

maissa ensimmäinen maa ja Euroopassakin ensimmäisten joukossa, jossa nämä uudet laitteis-

tot otettiin käyttöön. Tällä tavoin näistä saatu tieto oli erittäin arvokasta. 

Opinnäytetyö rajattiin käsittelemään tutkimukseen soveltuvien tietojärjestelmien tietomal-

leja, pilvipalvelujen taustoja ja tutkimuksessa käytettyjä tutkimusmetodeja. Opinnäytetyön 

tutkimusaihe on, miten uusi pilvipalvelupohjainen eeg-laitteisto mahdollistaa uudenlaisia tut-

kimustapoja ja muuttaa kyseessä olevan yksikön toimintaprosesseja ja toimintatapoja sekä 

miten nämä muutokset voidaan ymmärtää. 

Opinnäytetyö vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

— Miten uusi järjestelmä vaikuttaa sairaalan toimintaan ja miten sitä voidaan ymmärtää?  

— Mitä uusia mahdollisuuksia pilvipalvelut voivat luoda? 

Tutkimusten voidaan katsoa olevan ajankohtaisia, koska ne käsittelevät pilvipalveluita, lan-

gattomuutta ja tekniikan mahdollistamia muutoksia organisaation toiminnassa. Teknisellä ta-

solla syvemmälle mentäessä ohjelmiston uudella toimintaperiaatteella IT-yksiköiden ja käyt-

täjien ylläpitotyö helpottuu ja siitä vapautuvia resursseja on mahdollista siirtää muuhun kehi-

tystyöhön. Kyseisellä sektorilla laitteisto kuitenkin on täysin uutta teknistä sukupolvea, koska 

laite- ja ohjelmistokehitys on ollut kaikilla laitevalmistajilla koko 2000-luvun hyvin hidasta. 

On tukeuduttu vanhaan, tuttuun ja turvalliseen tekniikkaan, kun käyttäjät eivät ole välttä-

mättä osanneet kunnolla vaatia teknisesti kehittyneempiä tuotteita, sillä nykyiset laitteistot 

ja ohjelmistot ovat kuitenkin täyttäneet lääketieteelliset vaatimukset vähintään kohtuullisella 

tasolla. Tässä tapauksessa koko laitteiston toimintaperiaate on muuttunut vanhasta tieto-

kone-palvelin-mallista pilvipalveluita ja Microsoft Windowsin palveluita (service) käyttävään 
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ohjelmistototeutukseen. Teknisesti katsottuna laitteisto ja sen toteutus edustavat nykypäivän 

perustekniikoita, kuten myös käytettävä ohjelmisto.  

Opinnäytetyö voi hyödyttää tahoja, joissa ollaan siirtymässä uuteen tekniikkaan ja uusiin hin-

noittelumalleihin. Tämä Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on kaupallisen alan tutkinto, jo-

ten tässä ei käsitellä asioita tekniseltä kannalta. Opinnäytetyön tutkimusten tulokset ja eri-

tyisesti toisessa tutkimuksessa käytetty Action Design Research -tutkimusmetodi tarjoavat uu-

sia ajatuksia organisaation prosessien ja toimintatapojen kehittämisestä. Vaikka opinnäyte-

työn pääkohde on ollut kapea erikoissairaanhoidon sektori ja siellä käytettävä tutkimuslait-

teisto, niin useita tutkimuksen kohtia voidaan soveltaa ja hyödyntää millä sektorilla tahansa. 

Samalla opinnäytetyön tulokset voivat vaikuttaa yleisellä tasolla siihen, kuinka organisaation 

toiminnot voidaan nähdä eri sidosryhmien kautta, kun niitä päästään kehittämään kaikkien 

toimijoiden kanssa yhdessä. Tuloksia voidaan peilata myös yksityisten lääkäriasemien toimin-

taan ja arvioida millainen kasvupotentiaali niissä voidaan saavuttaa, jos laitteisto ja uudet 

toimintatavat otetaan käyttöön. Tästä on hyvänä esimerkkinä Yhdysvalloissa toimiva yritys, 

joka omistaa useita satoja samanlaista laitetta kuin nämä Suomessa käytössä olevat. Yritys 

vie laitteiston potilaan kotiin, hakee aikanaan pois ja yrityksen lääkärit tekevät analyysinsä 

julkiseen pilveen tallennetusta datasta. 

Laurean ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöohjeen mukaan opinnäytetyö on 

suoritettuihin opintoihin ja aihealueen aikaisempaan teoreettiseen työelämässä hankittuun 

tietoon perustuva kehittämistehtävä. Tässä opinnäytetyössä pohjateoria on kerääntynyt työn 

ohessa tutkijan perehtyessä uuteen toimialaan. Yleensä nämä kehittämistehtävät tähtäävät 

työelämäkentästä nousseen ongelman tai haasteen ratkaisemiseen, joka tähän opinnäytetyö-

hön liittyvissä tutkimuksissa oli keskeisenä ajatuksena. Tarkoituksena on luoda, tuottaa ja ke-

hittää osaamista sekä työelämän että laajempienkin kehittämishankkeiden tarpeisiin. Ylem-

män ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa tutkimustietoa ja ke-

hittää uusia ratkaisuja, menetelmiä, malleja ja uutta osaamista, joka mahdollistaa laajem-

man hyödyntämisen verrattuna pelkkään tieteelliseen tutkimukseen. Lähtökohtana on Lear-

ning by Developing mallin hyödyntäminen opinnäytetyöprosessissa. Sen avulla muotoutuu uu-

denlainen tiedontuotanto, jossa yhdistyvät konkreettisen kehittämistoiminnan kautta syntynyt 

dokumentoitu kokemustieto ja tutkimuksellinen ote. (Laurean ylemmän ammattikorkeakoulun 

opinnäytetyöohje 2019). 

Tämä kokoelmaopinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadullinen tutkimus 

kuvaa todellista elämää vallitsevassa ympäristössä ja sen tavoitteena on tutkia kohdetta koko-

naisvaltaisesti. Laadullinen tutkimus löytää ja paljastaa tosiasioita ja ihminen toimii tiedon 

keruun välineenä. Tiedonkeruumenetelminä voidaan käyttää havainnointia, haastatteluja tai 

dokumentteja, joita analysoidaan tutkimustarpeiden mukaan. Laadulliseen tutkimuksen 

kohde valitaan tarkoituksenmukaisesti. Tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen 
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edetessä. Laadullinen tutkimus käsittelee tapauksia ainutlaatuisina ja aineistoa tulkitaan sen 

mukaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 160–164). 

1.3 Tutkijan tausta 

Tutkija on töissä lääkintälaitteita maahantuovassa, jälleenmyyvässä ja huoltotoimintaa, jossa 

tuotevalikoimaan kuuluu muun muassa eeg-laitteita maahantuovassa, jälleenmyyvässä ja 

huoltavassa yrityksessä. Ala on tutkijalle uusi, josta hänellä ei ole aikaisempaa kokemusta. 

Vaikka tutkimuksissa on ollut mukana tutkijan yrityksen edustama laite, voidaan tutkimuksen 

validiteetin täyttyvän, koska tässä on lähdetty vilpittömällä mielellä perehtymään siihen, mil-

laisia muutoksia tällainen laitteiston tekninen toteutus mahdollistaa niin sairaalan osaston, 

henkilökunnan ja potilaan kannalta. Kyseinen laitteisto on toteutettu nykypäivän tietoteknis-

ten standardien mukaan eli yleisellä tasolla teknisesti mitään mullistavaa ei ole kyseessä, jo-

ten sen on verrattavissa muihin pilvipalveluita käyttäviin tutkimuslaitteisiin. 

1.4 Laitetaustaa 

Tutkimuksissa käytetty laitteisto koostuu kannettavasta tietokoneesta, bluetooth-tekniikkaa 

käyttävästä vahvistimesta, joka vahvistaa aivosähkökäyrää ja HD-tason IP-videokamerat. IP-

kameralla tarkoitetaan kameraa, joka kykenee kommunikoimaan tietoverkoissa käyttäen hy-

väksi Internet Protocol -tekniikkaa. 

 

 

Kuvio 1:Stratus Portable eeg-laite. 

Poikkeustilanteissa, esimerkiksi sähkökatkon aikana, aivosähkökäyrä (eeg)-tallentuu vahvisti-

men muistikortille, jolla varmistetaan tutkimuksen jatkuvuus ja potilasystävällisyys. 
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1.4.1 Ohjelmisto, palvelimet ja tietoturvallisuus 

Laitteiston pilviturvallisuusmääritelmät perustuvat Iso-Britannian National Cyber Security 

Center (NCSC) ohjeistukseen. 

Pilvipalvelupohjainen eeg-laitteisto on tarkoitettu työnkulun hallintaan kliinisten eeg-tutki-

musten analysoinnissa ja pitkäaikaisessa arkistoinnissa. Kliiniset eeg-tiedot sisältävät eeg-aal-

tomuodot ja usein myös digitaalisen videon. Koska eeg-tutkimuksen kesto voi olla tunteja, 

tietojen määrä voi olla merkittävä. Tyypillisesti videotiedoston koko on 350MB tunnissa kame-

raa kohden. Ohjelmisto on kehitetty standardin EN / IEC 62304 mukaisesti, ja Yhdysvaltalai-

nen Food and Drug Administration (FDA) on hyväksynyt sen luokan II lääketieteelliseksi lait-

teeksi, ja Euroopassa se on CE-merkitty IIa-luokan lääkinnälliseksi laitteeksi. Ratkaisu käyttää 

palvelukeskeistä arkkitehtuuria, jossa patentoitu ohjelmisto toimii sekä palvelimen että asi-

akkaan puolella. Palvelininfrastruktuuria ylläpitää laite- ja ohjelmistovalmistajan validoima 

tietokeskuspalveluntarjoaja, yksi USA:ssa sijaitseva yhdysvaltalaisille asiakkaille ja yksi EU:ssa 

EU-asiakkaille. Infrastruktuuri perustuu korkean käytettävyyden klusteriin.  

1.4.2 Järjestelmäarkkitehtuuri 

Jokainen pilvitili on täysin eristetty muista tileistä. Palvelinohjelmisto toimii Microsoft Win-

dows Virtual Machine:ssa, joka on yksi virtuaalikone jokaiselle tilille.  

Palvelinpuolen infrastruktuuri koostuu seuraavista laitteista ja ohjelmista: 

— Microsoft Windows Virtual Machine, joka toimii tietokeskuksessa korkean käytettävyyden 

klusterissa. 

— Lyhyen aikavälin tietojen tallennus tehdään korkean käytettävyyden Storage Area Net-

work:lle. SAN on arkkitehtuuri, jossa tiedostopalvelin yhdistetään niitä käyttäviin palveli-

miin, siten että tiedostot näyttäisivät olevan paikallisella tallennusmedialla. 

— SQL-tietokanta 

— Windows-palveluina toteutettu palvelinpuolen oma ohjelmisto 

— Pitkäaikainen tietojen tallennus. 

— Tietojen varmuuskopiointi. 

Asiakaspuolen infrastruktuuri koostuu Microsoftin .NET-teknologiaan perustuvasta Windows-

sovelluksesta. 

1.4.3 Palvelinohjelmisto 

Palvelinohjelmisto perustuu Microsoft .NET -tekniikkaan. Palvelinohjelmiston tärkein tehtävä 

on lukea ja käsitellä eeg-tutkimusta koskevia tietoja sekä lukea että kirjoittaa SQL-tietokan-

toihin. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto
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1.4.4 Asiakasohjelmisto 

Asiakasohjelmisto perustuu myös Microsoft .NET -tekniikkaan. Asiakasohjelmiston tarkoituk-

sena on tarjota käyttäjälle käyttöliittymä ja esittää palvelinohjelmiston käsittelemät ja toi-

mittamat tiedot. 

1.4.5 Tietojen luottamuksellisuus 

Palvelin-asiakas-viestintä toteutetaan WCF-verkkopalveluna (Windows Communication Foun-

dation) ja käyttäjä kommunikoi tämän palvelun kanssa. Palvelu julkaisee kaksi päätepistettä: 

Net.TCP-päätepisteen portissa 23150 ja HTTPS-päätepisteen portissa 443. Kaikki viestintä sa-

lataan ja todennetaan käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Net.TCP-viestintä perustuu TLS 1.2 

-standardiin? (Transport Level Security) ja käyttää X.509-sertifikaatteja. Epäsymmetristä avai-

men salausta käytetään vaihtamaan symmetrinen avain kutakin istuntoa varten. Tämän jäl-

keen symmetristä avainta käytetään jatkokäsittelyyn istunnon aikana. Symmetrinen salaus 

käyttää AES-256-algoritmia, joka on Rijndael-salaukseen perustuva salausstandardi ja sitä 

käytetään laajalti eri ohjelmistojen, verkkoliikenteen, henkilötietojen ja organisaatioiden IT-

infrastruktuurin suojelemiseen. Viestintä on yksisuuntaista, jossa asiakas lähettää pyyntöjä 

palvelimelle ja palvelin vastaa. Palvelin ei voi lähettää pyyntöjä asiakkaalle. HTTPS-viestintä 

perustuu SSL-järjestelmään (Secure Sockets Layer) ja käyttää X.509-sertifikaatteja epäsym-

metriseen salaukseen palvelimen ja asiakkaan välillä sekä AES-256:n symmetristä salausta 

varten. Tämä toteutetaan WCF:ssä WSHttpBindingina viestin suojauksella ja käyttäjätunnuk-

sella sekä salasanalla. Kaikki viestintä palvelimen ja asiakkaan välillä tapahtuu WCF:n kautta. 

Tämä tarkoittaa, että asiakasohjelmistolla ei ole suoraa pääsyä tietokantaan tai datatiedos-

toihin (EEG tai video). Net.TCP ja HTTPS-päätepisteet julkaisevat identtiset web-rajapinnat. 

Asiakkaan on käytettävä vain yhtä näistä päätepisteistä. 

2 Tietojärjestelmät (Information systems, IS) 

Tässä kappaleessa kerrotaan, mitä tietojärjestelmätiede, Information Systems (IS) on ja mitä 

se käsittää. Asiaan ei ole yksiselitteistä vastausta. Tietojärjestelmätiede on kohtuullisen nuori 

akateeminen ala, jonka katsotaan syntyneen 1960-luvun tietojenkäsittelyn opinnoissa. Alan 

nimestä voisi ymmärtää sen olevan pelkkään tekniikkaan suuntautunut tieteen haara, mutta 

näin asia ei ole. Pääsääntöisesti tietojärjestelmätieteitä opiskellaan muissa tiedekunnissa kuin 

tietojenkäsittelytieteen tai erilaisten insinööritieteiden laitoksilla. Yleisimpiä ovat kauppakor-

keakoulut tai yhteiskuntatieteelliset tiedekunnat. Tietojärjestelmätiede lähti kehittymään 

suuntauksesta, jossa suunniteltiin organisaatioiden tietojenkäsittelysovelluksia. 

Tietojärjestelmätieteessä (IS) on elementtejä insinööritieteistä, käyttäytymistieteistä ja so-

sioekonomisista tieteistä. Marchin ja Smithin (1995, 251) mukaan ”tietojärjestelmätieteessä 

tarvitaan sekä suunnittelu- että luonnontieteitä, jotta tietojärjestelmätutkimus olisi sekä re-

levantti että tuloksia tuottavaa”. Luonnontieteinä tässä tapauksessa, Marchin ja Smithin 
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(1995, 253) mukaan, käsitetään perinteisiä yliopistojen tiedekuntia kuten sosiaali- ja käyttäy-

tymistieteitä, biologiaa, fysiikkaa, joissa tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää todelli-

suutta. Järvinen (2007, 42), Dresch, Lacerda, & Miguel (2015, 1119) kuitenkin erottavat luon-

non- ja sosiaalitieteet toisistaan, eivätkä katso sosiaalitieteiden kuuluvan luonnontieteisiin, 

mutta silti molemmat tieteen alat yrittävät ymmärtää todellisuutta. Suosittuja tieteenaloja 

tietojärjestelmätutkimukseen ovat olleet psykologia, taloustiede ja sosiologia (Lim, Saldanha, 

Malladi, & Melville 2013,16). 

Tietojärjestelmiä hyödynnetään hyvin erilaisissa ympäristöissä, joissa niiden tuottama lisäarvo 

saattaa riippuu käytettävästä ympäristöstä. Tietojärjestelmien hyödyntäminen itsessään ei 

riitä, vaan mukaan pitää ottaa myös ihminen. (Briggs, Nunamaker & Sprague 2010, 14). 

Suunnittelutieteissä pyritään luomaan artifakti, jonka tehtävä on auttaa ihmistä ja organisaa-

tioita menestymään paremmin. Käyttäytymistieteellisessä tutkimuksessa pyritään selittämään 

miten asiat ovat ja miksi ne ovat juuri kyseisellä tavalla. 

Yleisesti tietojärjestelmien tarkoituksena organisaatioissa on useimmiten parantaa tehok-

kuutta ja tuottavuutta. Tietojärjestelmätutkimuksen kehikon tulisi perustua suunnittelutie-

teen ja luonnontieteen vuorovaikutukseen, jolloin saadaan otettua mukaan sekä hyödyllisyys 

että teoria (March & Smith 1995, 254; Avgerou 1999, 571). Tiivistettynä voi todeta, että tieto-

järjestelmätiede tutkii tietojärjestelmiä, ihmisiä, organisaatioita ja niiden vuorovaikutusta. 

Edellä mainittujen seikkojen johdosta tietojärjestelmätutkimuksella on ollut merkittävä vai-

kutus ihmisten käytännön työhön ja organisaatioiden toimintaan. Avuksi on myös ollut suun-

nittelutieteen ongelmanratkaisukeskeinen lähestymistapa, jolloin pystytään luomaan erilaisia 

innovaatioita, kuten ideoita, käytänteitä ja teknisiä ratkaisuja. Kaiken edellä mainitun perus-

teella suunnitelmatieteen voidaan katsoa olevan ongelmanratkaisuprosessi. Tässä on myös ol-

lut apuna ”IS kentän” läheinen yhteistyö käytännön ammattilaisten kanssa. Avgeroun (1999, 

568) mukaan ”tietojärjestelmien tutkimusten kohde ei sovi helposti perinteisten tieteenalo-

jen luokkiin”. Tämä on vaikuttanut siihen, että tietojärjestelmätiede on kohdannut monesta 

suunnasta epäilyksiä siitä, miten se voidaan käsittää vakavasti otettavana tieteenalana 

(Avgerou 1999, 576). 

Hevner, March, Park & Ram (2004, 80) kehittivät viitekehyksen, jonka avulla tietojärjestelmä-

tutkimusta voidaan ymmärtää ja toteuttaa, kuvio 2. Viitekehykseen on yhdistetty käyttäyty-

mistieteiden ja suunnittelutieteiden mallit. Käyttäytymistiede tutkii teorian kautta ilmiön ke-

hitystä ja perustelua suhteessa liiketoimintatarpeeseen. Suunnittelutiede tarkastelee luotua 

IT-artifaktia sen hyödyllisyyden ja käyttökelpoisuuden kautta. 
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Kuvio 2: Tietojärjestelmätutkimuksen kehikko (mukaillen Hevner ja ym. 2004, 80) 

Tietojärjestelmätieteen alalla on käsitelty paljon artifaktin määritelmää. Osa keskustelusta 

on keskustelua siitä, pitäisikö tieteenhaara käsitellä vain tietoteknisen artefaktin suunnittelua 

vai pitäisikö siinä olla jotain muutakin. Toisaalta Alter (2014, 48) toteaa, että sanan IT-arte-

fakti käyttö pitäisi lopettaa, koska sen merkitys on muuttunut niin paljon. Hänen mielestään 

tulisi käyttää termejä, joilla on selkeä yksiselitteinen merkitys. Artikkelissaan hän ehdottaa 

kolmea eri menettelytapaa: 

1. oma määritelmä sekä empiiriselle että suunnittelututkimukselle 

2. tiettyjen ohjeiden noudattaminen 

3. työsysteemi-käsitteen käyttöönottoa (work system theory eli WST). 

Hevner ja ym. (2004, 77) määrittelevät IT-artifaktin konstrukteina (sanastona ja symboleina), 

malleina (abstraktioina ja esityksinä), metodeina (algoritmeina ja käytäntöinä) ja toteutuk-

sina (rakennettuina systeemeinä tai prototyyppeinä). 

Tietojärjestelmätutkimuksen sisällä käydään paljon keskustelua, mihin suuntaan tiedettä pi-

täisi viedä ja mitä tutkimustapoja tulisi käyttää. Asiat näyttävät selvästi riippuvan siitä, mitä 

koulukuntaa kyseessä oleva tutkija edustaa. Kuitenkaan ei voi olla ajattelematta, että onko 

tällainen jatkuva väittely tai jonkin uuden tutkimustavan, esimerkiksi Action Design Research, 

epäkohtien tai virheiden osoittaminen rakentavaa vai onko sillä olemassa jokin tieteellinen 
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perusta, jolloin mahdollisesti voidaan kehittää uutta menetelmää. Tässä viittaan koulukuntiin 

liittyvään ajatusmalliin. 

Etsiessä ja perehtyessä opinnäytetyön lähdemateriaaleihin, löytyi useita erilaisia tietojärjes-

telmätieteen alle määriteltyjä tieteellisiä julkaisuja tai konferenssien yhteenvetoja. Monessa 

niissä mainitaan aliarvostus, jota alan tieteentekijät kokevat kohtaavansa muiden alojen tie-

demiehiltä. Voimme ihmetellä tätä jatkuvaa asioista ja yksityiskohdista kiistelemistä, kuka on 

oikeassa ja kuka väärässä ja mikä tutkimustapa on se ainoa ja oikea. 

3 Pilvipalvelut 

Viime vuosikymmenen aikana on paljon keskusteltu, kuinka pilvipalveluita voidaan toteuttaa. 

Tietoturvan ja liiketoimintariskin kaltaiset aiheet ovat ymmärrettävästi saaneet paljon huo-

miota. Johtopäätöksenä on ollut, että pilvipalveluiden tarjoamat ominaisuudet tekevät siitä 

nyt paljon houkuttelevamman ja toteuttamiskelpoisemman vaihtoehdon kuin odotettiin. Kuvi-

ossa 3 kuvataan, mistä pilvipalvelu muodostuu. Kuten kuviosta voidaan todeta, pilveen 

yhdistyvät käytettävät tekniikat 

 

Kuvio 3: Pilvipalvelun synty eri teknologioista (Hugos & Hulitzsky 2011, 60) 

3.1 Pilvipalveluiden määritelmät 

Pilvipalvelut, tietotekniikan resurssipalvelut, on yleiskäsite, jolla tarkoitetaan internetin väli-

tyksellä tarjottavia tietotekniikkaresursseja (tietoliikenne, laskenta- ja tallennuskapasiteetti, 

sovellukset sekä palvelut). Nämä palvelut toimivat on-demand-periaatteella yhdistyen virtu-

aalisiin tietotekniikkaresursseihin, joiden fyysistä sijaintia käyttäjän ei tarvitse tietää eikä 

myöskään tarvitse vastata niiden ylläpidosta tai muusta toiminnasta (Salo 2012, 16; Marks & 

Lozano 2010, 27). Salo toteaa, että määritelmän laajuudesta riippuen sillä voidaan tarkoittaa 

informaatioteknologian suurempaa muutosta tai suppeammin katseltuna palveluntarjoajan 

tietotekniikkaresurssien tarjoamista verkon kautta. Välillä edellä mainittua kutsutaan 
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pilvilaskennaksi, mutta osa jakaa pilvilaskentaan kuuluvaksi laskenta- ja tallennuskapasiteetin 

ja pilvipalveluiksi loput eli tietoliikenteen, sovellukset ja palvelut. 

Pilvipalveluiden voi käytännössä nähdä olevan luonnollinen jatkumo sille, mikä alkoi ensim-

mäisen tietokoneen keksimisestä. Kaviksen (2014, 6) mukaan pilvipalveluissa yhdistyvät par-

haimmat ominaisuudet keskustietokoneiden aikakaudelta, pc-tietokoneisiin kytketyiltä ”asia-

kas - palvelin” aikakaudelta sekä internetin aikakaudelta. Kuviossa 3 kuvataan, miten pilvi on 

syntynyt eri teknologioista. 

Yhdysvaltalaisen NIST (National Institute of Standards and Technology) on määritellyt pilvipal-

veluiden ominaispiirteet, kun kuvataan edellä mainittuja toimintoja (Mell & Grance, 2011): 

— itsepalvelullisuus 

— pääsy palveluihin eri päätelaitteilla 

— resurssien yhteiskäyttö 

— joustavuus  

— käytön tarkka mittaaminen 

Edellä mainittujen lisäksi pilvipalvelut mahdollistavat informaatio- ja kommunikaatioteknolo-

gian (ICT) muuttumisen entistä ympäristöystävällisemmäksi (etätyö, jaetut resurssit, tilan ja 

energian tarve), mikä tänä päivänä voimakkaasti ohjaa yritysten toimintaa ja vaikuttaa yksit-

täisen kuluttajan mielipiteeseen yrityksestä. Edellä mainituissa seikoissa on kuitenkin kääntö-

puolensa. On arvioitu, että palvelimien ja palvelinsalien vuosittainen hiilidioksiditonnimäärä 

on noin 2–3 prosenttia koko maailman määrästä ja vastaa suurin piirtein lentoliikenteen ai-

heuttamia päästöjä (Salo 2012, 185-186; Liikenne- ja viestintäministeriö, Finavia Oyj, 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Air navigation Services Finland, Finnair Oyj, 2018; 

Suomen ympäristökeskus & SITRA, 2019). Salo jakaa pilvipalveluiden ympäristöhyödyt 

kolmeen osaan, jotka ovat: 

— Tuottavat tietotekniikkapalveluita tehokkaammin 

— Resurssien käyttöaste on korkeampi 

— Visio paperittomasta toimistosta muuttaa työskentelytapoja, jolloin työntekijät ovat 

paikka- ja aikariippumattomia. 

Kaikesta ylisanoista huolimatta pilvipalvelut eivät ole pelkästään tekninen loikka, vaan ne 

ovat osa suurempaa muutosta yritysten liiketoiminnassa. Salo mielestä ”tyypillinen kysymys 

yrityksissä ei enää ole, pitäisikö pilvipalveluiden käyttöön siirtyä, vaan koska siirrytään”. Yri-

tykset ovat joutuneet muuttamaan ajatteluaan suhteessa tietotekniikan hyödyntämiseen yri-

tystoiminnassa. Pilvipalvelut mahdollistavat parhaassa tapauksessa merkittäviä kustannussääs-

töjä, joustavan kustannusrakenteen ja mahdollisuuden varautua tuottavuuden ja tehokkuuden 

kasvuun kehittämällä liiketoimintaprosesseja (Salo 2012, 16; Marks & Lozano 2010, 71); 

Carroll, Kotzé, & Merwe 2012, 73-74). Kustannusten pienentämisessä on kuitenkin vaaransa, 
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jos asiaan ei perehdy kunnolla. Vallalla on käsitys, että nykyisin käytettävät ohjelmistot ja 

järjestelmät voitaisiin helposti siirtää pilveen. Näin ei kuitenkaan ole. Vanhemmat ohjelmis-

tot ovat riippuvaisia fyysisistä laitteistoista ja ovat toiminnaltaan muutenkin rajoittuneempia. 

Vastaavasti pilvipalveluihin tarkoitetut ohjelmistot ovat rakenteeltaan joustavia ja ovat riip-

pumattomia fyysisestä ympäristöstä (Kavis 2014, 40). 

3.1.1 Perusteknologiat  

Pilvipalvelujen tarjoajat käyttävät suuria tietokeskuksia, joissa on runsaasti resursseja va-

ralla, jotta tietokeskus voi reagoida resurssien käytön nopeisiin muutoksiin tai asiakkaiden 

käyttöpiikkeihin. Tämä on yksi tärkeimmistä kustannus-hyöty-argumenteista julkisissa pilvi-

palveluissa. Pilvipalvelut mahdollistavat entistä halvemmat yleiskustannukset ja laajennetta-

vat tallennusvaihtoehdot jatkuvasti kasvaville tietokannoille. Käyttäjät maksavat vain siitä, 

mitä he käyttävät, eikä heidän tarvitse huolehtia tulevista varastointivaatimuksista. Pilvipal-

veluiden, joita ovat esimerkiksi SaaS, PaaS tai IaaS, käyttäjien etu on, että heidän ei tarvitse 

huolehtia teknisistä toteutuksista, vaan ne jäävät palveluntuottajan vastuulle. Pilvipalveluista 

kerrotaan kappaleessa 3.2. (Hugos & Hulitzsky 2011, 43-46; Baun, Nimis, & Tai. 2011, 1-6). 

Yleensä pilvipalveluiden resurssit on virtualisoitu (Baun ja ym. 2011, 1). Se mahdollistaa skaa-

lautuvien, verkkokeskeisten, erillisiä IT-infrastruktuureja sekä erilaisten alustojen ja sovellus-

ten toimittamisen tilaus - periaatteella eli hankitaan käyttöön vain se määrä levytilaa palveli-

melta tai ne ohjelmistot, joita tarvitaan ja maksetaan vain tilatuista tuotteista. Pilvipalvelui-

den rakentaminen eri palvelukerroksissa perustuu virtualisointiin, palvelukeskeiseen arkkiteh-

tuuriin ja www-palveluihin. 

3.1.2 Virtualisointi 

Virtualisointi on yksi pilvipalveluiden perusteknologioista ja samalla ydinkomponentti, jossa 

yhdestä koneesta luodaan monta virtuaalista konetta. Esimerkkinä käy palvelin, joka on ja-

ettu useampiin virtuaalipalvelimiin, mutta jotka käyttävät vain yhden fyysisen koneen resurs-

seja. Terminä virtuaalikone tarkoittaa ”tietokoneen tai sovelluspalvelimen ohjelmistojen to-

teutusta, joka suorittaa ohjelmia kuin todellinen fyysinen kone, mutta palvelin vapauttaa re-

surssit virtualisoitujen palvelimien poolin avulla tehokkuuden maksimoimiseksi” (Hugos & 

Hulitzsky 2011, 37). Pilvipalveluissa virtualisointi on IaaS-tasolla. Carroll ja ym. (2010, 78) 

mukaan monet hyödyt, jotka ovat tulleet esille pilvipalveluiden käytössä, johtuvat virtuali-

soinnin implementoinnista. Pohjimmiltaan virtualisointia vie eteenpäin sama logiikka, joka 

koskee pilvipalveluiden käyttöönottoa eli kustannusten pienentäminen (Carroll ja ym. 2012, 

78). 



 20 
 

 

3.1.3 Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) 

Palvelukeskeinen arkkitehtuuri on verkkopalveluiden ja virtualisoinnin ohella pilvipalveluiden 

perusta (Baun ja ym. 2011, 10). SOA:n (Service Oriented Architecture)keskeisenä ajatuksena 

on yhdistää organisaation eri sovellukset toiminaan yhdessä sitä varten kirjoitetun ohjelmisto-

koodin avulla ja tällä tavalla saadaan luotua tehokas tietotekninen ympäristö. Pilvipalveluiden 

myötä SOA:n ohjelmistokoodia kutsutaan palveluksi. (Hugos & Hulitzsky 2011, 53). Yritysten 

kannalta SOA:n pääasiallisena tavoitteena on saada lyhennettyä järjestelmäkehityksen, uu-

sien sekä vanhojen järjestelmien, sopivaksi muokkaamiseen käytettyä aikaa. SOA:n kehitty-

misen myötä myös pilvipalveluiden ohjelmistomoduleiden kehittyminen on nopeutunut (Hugos 

& Hulitzsky 2011, 52-54). 

3.2 Pilvipalvelumallit  

Pilvipalvelumalleja on olemassa useita erilaisia ja ne jaetaan ominaispiirteidensä mukaan eri 

luokkiin. Yleisin jako on kolmeen luokkaan: infrastruktuuri palveluna (IaaS – Infrastructure-as-

a-Service), sovellusalusta palveluna (PaaS -Platform-as-a-Service) ja sovellukset palveluna 

(SaaS, Software-as-a-Service). Näiden kolmen edellämainituin luokan lisäksi on olemassa 

muitakin as-a-Service luokan palveluita, mutta niiden ei katsota olevan kovin yleisiä. 

Poikkeuksen tekee BPaaS (Business Process-as-a-Service) liiketoimintaprosessi palveluna, 

jonka katsotaan nykyään olevan neljäs luokka. 

Tässä palvelussa koko liiketoimintaprosessi toimitetaan pilvipalveluiden periaatteella (Salo 

2012, 20). Kavisin (2014, 13) mukaan pilvipalvelumallit mahdollistavat käyttäjien kannalta 

useita käytännön helpotuksia, jotka vapauttavat aikaa ja resursseja liiketoiminnan hallintaan. 

Käyttäjän tai yrityksen näkökulmasta pilvipalveluiden tekniikka ei ole keskiössä, vaan liiketoi-

mintaprosessit ja se, miten pilvipalvelut ja muut tekniset ratkaisut luovat lisäarvoa yrityksen 

asiakkaille. Oleellista on myös ymmärtää, mistä pilvipalveluissa on kyse (Salo 2012, 20-21). 

Muista poiketen Baun ja ym. (2011, 21) näkevät myös ihmiset osana pilvipalvelumallia ja 

sijoittavat heidät pinon päällimmäiseksi, ihmiset palveluna (HuaaS - Human-as-a-Service), 

kuvio 4. Näkemys on mielenkiintoinen, mutta lähemmin tarkasteltuna se pitää hyvin 

paikkansa. Ihmisillä on luonnostaan tietynlaista luovaa osaamista, jota tietojärjestelmät eivät 

kykene samalla tasolla toteuttamaan, jonka johdosta tulos saavutetaan paremmin tällä 

palvelulla. (Baun ja ym. 2011, 31-32). 
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Kuvio 4: Pilvipalvelumallit Baun ja ym. mukaan (2011, 17)  

Frampton (2013) ja Kavis (2014, 14) esittävät julkaisuissaan kaaviot palvelutasojen ja osapuol-

ten vastuista (kuviot 5 ja 6). Käyttäjien erilaisista tarpeista johtuen ja siitä, millainen on sen 

hetkinen IT-infrastruktuuri, eri palvelumallit määrittävät sen, mistä käyttäjä joutuu itse vas-

taamaan ja mikä on palveluntarjoajan vastuulla. 

 



 22 
 

 

Kuvio 5: Palvelumallien vastuut palveluntarjoajalle ja käyttäjälle. (www.smartfile.com) 

SaaS:ssa toimittaja vastaa kaikesta palveluun liittyvästä. PaaS:ssa käyttäjän vastuulla ovat so-

vellukset ja IaaS:ssa tietokoneet, tietoliikenne ja tallennustila ovat toimittajan vastuulla. 

Tästä tarkemmin luvuissa 3.2.1–3. 

 

Kuvio 6: Palvelupino (Kavis, 2014, 15) 

Kavis jakaa palvelun palvelupinoon (Cloud Stack) ja pinon (Stack)-komponentteihin tai osiin. 

Frampton on kuvannut mallissaan samat palvelut erillisinä pylväinä, jolloin hahmottaminen on 

selkeämpää kuin teknisemmän oloisessa Kavisin mallissa. 

3.2.1 Sovellukset palveluna – SaaS (Software-as-a-Service) 

Palvelupinon päällimmäisenä osana on sovellukset palveluna - SaaS. Se on tällä hetkellä eni-

ten käytetty ja pisimmälle kehitetty ja globaalisti suurimman liikevaihdon tuova palvelu. Ka-

visin (2014, 59) mukaan se on kaikkein kypsin pilvipalvelumalli. Idealtaan se ei kuitenkaan ole 

uusi. Asiakastietokone - Keskustietokone-infrastruktuuri on ollut käytössä vuosikymmeniä en-

nen kuin alettiin käyttämään SaaS-nimitystä (Salo 2012, 20). SaaS:lle ja sille mitä se tarkasti 

tarkoittaa, on vaikea määrittää selvää rajaa (Salo 2012, 26). 

SaaS:n toimintaidea on, että käyttäjä maksaa vain sovelluksen käytöstä, kuvio 6, ja 

sovelluksia hankitaan esimerkiksi datan käytön tai käyttäjämäärän perusteella, josta sitten 

maksetaan palvelun ylläpitäjälle. Tällöin vältytään muilta kuluilta, joita yleensä sisältyy IT-

infrastruktuuriin, kuten laitteistojen hankinta, ylläpito ja asennukset (Kavis 2014, 32,72; Salo 

2012, 25-26). SaaS-palvelusovelluksia käytetään yleensä yrityksissä toiminnoissa, jotka eivät 
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ole yrityksen ydinliiketoimintaa, kuten taloushallinto, henkilöstöhallinto ja toiminnanohjaus. 

Tällöin yrityksessä pystytään pienentämään kustannuksia, kun sovellusinfrastruktuuri saadaan 

muualta ja samalla palveluntarjoaja pystyy tarjoamaan samaa palvelua muille moniasiakkuus-

periaatteella, jolloin palveluntarjoajan sovelluksia käyttää laaja asiakaskunta ja siksi palve-

luntarjoajan käyttöaste on korkea ( (Hugos & Hulitzsky 2011, 47-49; Salo 2012, 26). Hyvinä 

esimerkkeinä tästä ovat esimerkiksi erilaiset toimisto-ohjelmat kuten Microsoft Office 365 tai 

Google Apps. 

3.2.2 Sovellusalusta palveluna – PaaS (Platform-as-a-Service) 

Palvelupinon keskimmäisenä osana on sovellusalusta palveluna – PaaS. Se on alusta, jonka 

päälle kehittäjät voivat rakentaa, ylläpitää ja testata sovelluksia Pääsääntöisesti sitä ei ole 

suunnattu loppukäyttäjän käytettäväksi (Baun, Nimis, & Tai, 2011, 18; Salo 2012, 24). Samalla 

tavalla, kuten SaaS:ssa sovellusten loppukäyttäjä, PaaS:ssa kehittäjän ei tarvitse ottaa kantaa 

infrastruktuuriin. Palvelualusta palveluna nopeuttaa kehitystyötä, alentaa kustannuksia ja 

skaalauksen myötä käyttäjämäärät eivät ole rajoitettuja, koska iso osa toiminnallisuuksista on 

saatavana valmiina moduleina ja ohjelmointirajapintoina. Mikäli tarvittavia moduleita ei ole 

saatavilla, PaaS:n etuna on, että siihen pystyy kohtuullisen helposti integroimaan kolmannen 

osapuolen laajennuksia ja toiminnallisuuksia. PaaS-palvelussa on paljon potentiaalia ja sen 

nähdään olevan seuraava iso trendi. PaaS:in uhkatekijänä voidaan nähdä tiivis yhteistyö vain 

yhden palveluntarjoajan kanssa, joka mahdollisesti käyttää standradoimattomia PaaS-

ratkaisuja. Toiminnallaan palveluntarjoaja voi tahtomattaankin luoda häiriöitä 

työmarkkinoille ja työntekijöidensä osamiseen esimerkiksi valitsemalla ”väärän” 

ohjelmointikielen (Salo 2012, 24; Kavis 2014, 76). 

PaaS-alustojen voimakas kehittyminen viime vuosina on muuttanut koko alan ajattelutapaa ja 

sen myötä sovellusalustojen toimintaperiaatteita. Aiemmin alustan jäykkyys vaikutti siihen, 

että vain pienet yritykset ja start-up-yritykset käyttivät niitä. Suuret yritykset pitäytyivät 

omissa keskitetyissä ratkaisuissaan juuri joustavuuden puutteen vuoksi. Muutos alkoi siitä, kun 

uuden sukupolven PaaS-palveluntarjoajat ymmärsivät suuryritysten tarpeen ja sen hetkiset 

rajoitukset sovellusalustoissa. Nykyään PaaS-alustat ovat joustavia ja monipuolisia, modulaa-

rista ajattelua tukevia alustoja, jotka mahdollistavat helpomman ja kustannustehokkaan ta-

van rakentaa ja kehittää SaaS-palveluita. Edellä mainittujen toimien johdosta on muovautu-

massa ekosysteemi, jossa PaaS-alustoille tarjotaan moderneja ratkaisuja. (Salo 2012, 24-25; 

(Kavis 2014, 32, 76-77). 

3.2.3 Infrastruktuuri palveluna – IaaS (Infrastructure-as-a-Service) 

Palvelupinon alimpana osana on infrastruktuuri palveluna - IaaS. Tässä palvelumallissa asiakas 

hankkii infrastruktuurin resurssit; palvelimet, ohjelmistot, virtualisointialustat ja verkkolait-

teet palveluntarjoajalta (Carroll ja ym. 2012, 76). Asiakas pääsee hallinnoimaan sovelluksiaan 
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ja muita tarvittavia komponentteja, mutta pilvipalvelutason hallinnan hoitaa palveluntarjoaja 

(Salo 2012, 23, 27-28; Kavis, 2014, 14). Tyypillisesti tällaisessa tilanteessa tarkoitetaan yksi-

tyistä pilveä. 

Organisaatio voi hallita ja ylläpitää IaaS-tasolla omaa palveluaan pilvipalvelumalli-periaat-

teella (Salo 2012, 23). Tällöin palvelu on tarkoitettu vain sen omaan käyttöön, jolloin organi-

saatio itse on samalla asiakas, että palvelun tarjoaja (kuvio NRO? 5). Organisaation kannalta 

tämä on kallis ratkaisu, koska organisaatio joutuu itse hankkimaan käytettävän tekniikan. Salo 

(2012, 32) mainitsee kirjassaan, että WMwaren mukaan jopa 70 prosenttia IT-investoinneista 

kuluu infrastruktuurin ylläpitoon. Teknisesti yksityinen pilvi ei eroa ulkopuolisen palveluntar-

joajan vastaavasta palveluista, mutta mahdollistaa tarvittaessa siirtämään palvelun muiden 

omistukseen virtualisointia hyväksikäyttäen. IaaS kuitenkin eroaa perinteisestä palveluiden 

ulkoistamisesta joustavuuden, itsepalvelun, resurssien käytön sekä käyttöön perustuvasta las-

kutuksesta. (Salo 2012, 23). Kaikista kolmesta eri palvelumallista IaaS on joustavin. 

3.3 Käyttöönottomallit  

Pilvipalveluilla on neljä käyttöönottomallia: julkinen pilvi, yksityinen pilvi, hybridipilvi ja yh-

teisöllinen pilvi (kuvio 7). Käyttöönottomallien määrittelyssä on huomioitu toimijoiden palve-

lukokonaisuuksien hallintaoikeudet. 

 

Kuvio 7: Pilvipalveluiden rakenne NIST:n määritelmistä (Kavis, 2014, 19).  

Käytettävät tekniset ratkaisut vastaavasti määräytyvät sen mukaan, miten palveluiden eri 

osat, SaaS, PaaS, IaaS, sijoitetaan sekä kuinka eri tasojen välinen liikennöinti ja valvonta to-

teutetaan. 
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3.3.1  Yksityinen pilvi (private cloud) 

Yksityinen pilvi (private cloud), josta käytetään myös määritelmää sisäinen pilvi, on tarkoi-

tettu yhden organisaation tarpeisiin ja on kyseisen organisaation tai muun palveluntarjoajan 

ylläpitämä palvelu ja se voi sijaita organisaation omissa tiloissa tai palveluntarjoajan palvelin-

salissa (kuvio 7). Se tarjoaa samanlaisia etuja kuin julkinen pilvi, mutta organisaation omaan 

arkkitehtuuriin. Tämän takia se on paras valinta organisaatioille, joiden tietotekniset palvelu-

tarpeet ovat ennalta arvaamattomat ja edellyttävät oman organisaation hallintaa tyypillisesti 

tietoturvan, liiketoiminnan tai säännösten noudattamisvaatimusten täyttämiseksi. Yleistä on, 

että suuret yritykset, kuten sairaalat tai pankit, käyttävät yksityisiä pilviä, koska ne pystyvät 

silloin paremmin hallitsemaan palvelun käyttöä ja välttämään julkisia pilviä koskevat haas-

teet, joita ovat muun muassa hallinta, säädökset ja konfiguraatiot Tarkenna tämä uusi lause-

rakenne. (Kavis 2014, 35; Salo 2012, 27-28). 

Salon (2012, 29) mielestä voidaan pohtia, onko yksityinen pilvi ollenkaan pilvipalvelu. 

Perusteluna hän käyttää sitä, että se on vanhan arkkitehtuurin muuttamista pilvimuotoon 

saavuttamatta kuitenkaan pilvipalveluiden hyötyjä, joita ovat joustavuus, resurssien 

yhdistäminen ja käyttöön perustuva hinnoittelu. Myös Kavis (2014, 20) toteaa itse ylläpidetyn 

yksityisen pilven menettävän etuja verrattuna palveluntarjoajan ylläpitämään yksityiseen 

pilveen. 

 

Kuvio 8: Pilvimallien muodostuminen (Baun ja ym. 2011, 16) 

Yleisin syy, miksi organisaatiot, yleensä julkinen sektori, kuten pankit, pitäytyvät yksityisessä 

pilvessä, on turvallisuus (security). Tyypillisesti palveluntarjoajan ylläpitämässä yksityisessä 

pilvessä luodaan asiakkaan ja pilven väliin suojattu Virtual Private Network-tunneli. VPN on 

tapa, jolla kaksi tai useampia yrityksen verkkoja voidaan yhdistää julkisen verkon yli muodos-

taen näennäisesti yksityisen verkon. 
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Opinnäytetyön tutkimuksissa käytetty laitteisto toimii case-kohteissa yksityisessä pilvessä 

SaaS-tasolla. 

3.3.2 Julkinen pilvi (public cloud) 

Julkinen pilvi vastaa perusarkkitehtuuriltaan yksityistä pilveä, mutta sen hallinnointi ja käyt-

tötapa ovat erilaisia. Siinä missä yksityinen pilvi on vain tietyn organisaation käytössä, julki-

sesta pilvestä palveluntarjoajan asiakkailla on jokaisella oma virtuaalinen ympäristönsä (kuvio 

8). Pääsääntöisesti julkiset pilvet toimivat niiden käyttäjille SaaS-palvelutasolla, jossa he pää-

sevät määrittelemään haluamansa palvelutarjonnan (Baun ja ym. 2011, 15-16). 

Varsinkin viranomaisilla ja terveydenhuollossa on haasteita ottaa julkinen pilvi käyttöön ja on 

realistisempaa, että nämä tahot tulevat pysymään yksityisissä pilvissä tulevaisuudessakin. 

Pääsyynä tähän on turvallisuus (security), johon nykyään erilaisten tietoturvauhkien takia pi-

tää kiinnittää suurta huomiota. Turvallisuuden katsotaan olevan virtualisoinnin ja pilvipalve-

luiden sekä hyöty että haitta. Organisaatioiden järjestelmien ja liiketoimintatietojen suojaa-

minen ja turvaaminen on välttämätöntä niiden toiminnan kannalta, jonka vuoksi hyödyt ja 

haitat tulee analysoida tarkasti (Carroll ja ym. 2012, 79-82). 

3.3.3 Yhteisöpilvi (community cloud) 

Yhteisöpilvi sijoittuu yksityisen ja julkisen pilven väliin (kuvio NRO? 7). Sillä on yksityisen pil-

ven ominaisuuksia, mutta infrastruktuuri ja resurssit on suunniteltu kahdelle tai useammalle 

organisaatiolle, joilla on yhteiset intressit tiettyihin toimintoihin tai palveluihin, esimerkiksi 

rahoituspalvelut tai Kanta-palvelu Suomessa (Marks & Lozano 2010, 38). Kuten muitakin pilvi-

palveluita, niin yhteisöpilvipalvelua voi tarjota joku yhteisön jäsenistä, kolmas osapuoli tai 

näiden yhdistelmä (Viestintävirasto, 2014). Yhteisöllinen pilvi on saanut suosiota start-up-yri-

tysten ja pienempien yritysten keskuudessa (Goyal, 2014, 25). 

Yhteisöpilvipalvelun infrastruktuuri on ennalta rajatun organisaatiojoukon omaan tarpee-

seensa hankkima ja käyttämä. Käyttäjäyhteisöllä on tyypillisesti yhteisiä tavoitteita tai vaati-

muksia pilviratkaisulle. Yhteisöpilvipalvelua voi tuottaa yksi tai useampi yhteisön jäsenistä, 

jokin kolmas osapuoli, tai näiden yhdistelmä (Viestintävirasto, 2014). 

Suomessa on ollut kauan puheena, että kaikki tai suurin osa Suomen kliinisten neurofysiolo-

gian yksikköjen tekemät eeg-tutkimukset olisivat kaikkien alan lääkäreiden saatavilla. Tämän 

uuden laitteiston myötä sairaalat, sairaanhoitopiiri tai jopa yksityiset lääkäriasemat voisivat 

muodostaa yhteisöpilven, jonka käyttöön annettaisiin lupa kyseiselle yksikölle. Kustannuste-

hokkaimman toteutustavan saa kuitenkin yksi julkinen tai yksityinen pilvi, johon on pääsy 

edelleen tällä tietyllä tarkoin määritetyllä joukolla. Säästöä tulee siitä, kun tarvitaan vain 

yksi pilvi, johon ohjelmallisesti luotaisiin käyttäjäryhmät, jolloin kukaan määrittelemätön 

henkilö ei pääse potilastietoihin käsiksi. Tämän lisäksi pilvipalveluiden määritelmä ”maksu 
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käytön mukaan” alentaa tutkimuskohtaisia kuluja, koska tutkimusten hinta pilvipalvelussa 

määräytyy tutkimusmäärien ja käytetyn ajan mukaan eli tässä tapauksessa lukumäärään pe-

rustuva paljousalennus on huomattava. 

3.3.4 Hybridipilvi (hybrid cloud) 

Hybridipilvi, kuten nimestä voidaan päätellä, on yhdistelmä muista pilvipalvelumalleista 

Marks & Lozano 2010, 38). Sille ei ole olemassa mitään tiettyä kokoonpanomääritelmää. Kuvi-

ossa 7 esitetty malli kuvaa hybridipilven yksinkertaisinta versiota. Todellisuudessa vaihtoeh-

toja voi olla hyvin monta: eri paikoissa olevat yksityiset pilvet, julkiset pilvet ja yhteisölliset 

pilvet. Hybridipilven käyttötapa voi olla esimerkiksi sellainen, jossa yrityksen salainen data 

pysyy yksityisessä pilvessä ja julkinen data voidaan pitää julkisessa pilvessä (Baun ja ym. 

2011, 16). Toinen yleinen tapaus on, että kuormitushuiput siirretään julkiseen pilveen ja yri-

tyksen normaali toiminta tapahtuu yksityisessä pilvessä  

4 Kyberturvallisuus 

Tässä luvussa käsitellään kyberturvallisuutta, terveydenhuoltoalan uhkia ja miten uhkia voi 

pienentää. 

Kyberturvallisuus vaikuttaa nykypäivän yhteiskuntaan ja kasvava kyberturvarikollisuus on he-

rättänyt ympäri maailmaa huolen sähköisestä turvallisuudestamme (Clark & Hakim 2017, 1). 

Samalla kyberturvallisuushaasteista on tullut yksi suurimmista modernin maailman ongel-

mista, koska kyberturvallisuuden merkitys on tärkeä osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta 

(Lehto, Limnéll, Kokkomäki, Pöyhönen, & Salminen 2018, 11; White 2017, 52). Nyky-yhteis-

kunta on täysin riippuvainen tietoliikenteestä sekä tietojärjestelmistä (ICT) ja sen vuoksi nii-

den häiriötön toiminta on välttämätöntä (Lehto ja ym. 2018, 11; Clark & Hakim, 2017). Tieto-

tekniikan käytön lisääntymisen myötä on tietomurtojen, palvelunestohyökkäysten ja vastaa-

vien tapahtumien riski kasvanut erittäin suureksi, koska suurin osa yhteiskunnan perustoimin-

noista, niin kriittiset toiminnot kuin peruspalvelut, ovat sähköisesti yhteydessä toisiinsa. 

Edellä mainittujen seikkojen takia tekniselle tietoturvallisuudelle ja henkilöstön osaamiselle 

pitää asettaa vaatimuksia. tietoturvahyökkäysten tekotavat, kestot ja syyt vaihtelevat, jotta 

niiden tunnistaminen olisi helpompaa ja ne havaittaisiin mahdollisimman aikaisin 

(Valtionvarainministeriö 2017, 31; Clark & Hakim 2017, 16). Siksi on tärkeää, että valtiot, yri-

tykset ja muut organisaatiot varautuvat mahdollisiin kyberuhkiin selvällä strategialla ja oh-

jeistuksilla (Clark & Hakim 2017, 1,14; Lehto ja ym. 2018, 8-12; Valtionvarainministeriö 2017, 

11-13). Kyberturvallisuuden pitää olla avainasemassa määriteltäessä digitaalisen maailman 

turvallisuutta ja luottamusta, koska tällä hetkellä kyberturvallisuus nähdään liian paljon 

esteenä ja toimintaa rajoittavana tekijänä (Rajamäki, 2017, 233). Rajamäki katsoo, että 

kybetrturvallisuudella on merkitys vuorovaikutuksen ja palvelujen tarjoajana ja saavuttamalla 

luottamuksen, saadaan aikaan kasvua. 
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Elämässä, yhteiskunnassa ja yrityksissä varaudutaan ennakoimaan vaaroja ja ajan myötä ihmi-

nen oppii ja kehittyy tunnistamaan niitä. Organisaatioiden ja yksittäisten ihmisten kohdalla 

kyberuhkien osalta ei ole samaa ymmärrystä (White 2017, 51). Edellisessä kappaleessa mainit-

tiin, että tietoturvauhkiin varautumisessa pitäisi olla selkeä organisaation sisällä luotu strate-

gia. Vaikka organisaation strategia on toimiva, niin nykyisellä teknologian kehitysvauhdilla on 

iso haaste pysyä teknisen kehityksen mukana. Useissa tutkimuksissa on todettu, että viran-

omaiset ovat jatkuvasti askeleen jäljessä rikollisia tahoja, mitä tulee tekniseen kehitykseen. 

Tämä on yksi syy, minkä takia tietoturvallisuutta pitää kehittää ja parantaa yleisellä tasolla 

päivittäisessä elämässä niin yksilötasolla kuin organisaatioissa. 

Tietoturvan määrittelyyn on olemassa useita eri malleja. Alexander & Panguluri (2017, 23) 

määrittelevät toimenpiteet sille, millä saavutetaan ymmärrys vaadittavasta tietoturvan ta-

sosta ja mitä siihen vaaditaan, kuvio 9. 

 

Kuvio 9: Kyberturvallisuuden tavoite (Alexander & Panguluri 2017, 23). 

— Laajuus (Scope): kyberturvallisuuden parantamisprosessi on jatkuva projekti 

— Kohteet (Assets): tässä viittaa mihin tahansa organisaation tietolähteeseen, joka saattaa 

joutua hyökkäyksen kohteeksi ja on siten suojattava 

— Luottamuksellisuus (Confidentiality): tietovarojen luottamuksellisuus tarkoittaa omai-

suutta tai sen sisältöä, joka on vain tiedossa omistajan valtuuttamille 

— Yhtenäisyys (Integrity): kohteen muuttuessa väärin, eheys häviää 

— Saatavuus (Availability): Tietokohteiden saatavuudella tarjotaan luotettavia ja oikea-ai-

kaisia tietoja valtuutetuille henkilöille 
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Kyberuhkia voidaan torjua ja ehkäistä tekniikan avulla, mutta silti tärkein tekijä turvallisuu-

dessa on ihminen. Suurin uhka on myös ihminen. Tämän vuoksi koulutus ja tiedon levittämi-

nen on hyvin tärkeä osa tietoturvallisuutta (White 2017, 63). Tiedon jakamisella on huomat-

tava merkitys riskien hallinnassa ja vaaratilanteiden ehkäisyssä, koska se mahdollistaa erilais-

ten hyökkäysten tunnistamisen ja omien järjestelmiensä puutteet ja heikkoudet (Tucci 

2017,123; Norri-Sederholm, Laitinen, Lehto, & Kari, 2019). Sjelin & White (2017, 168) ovat 

määritelleet kysymyksiä, joihin tulisi saada vastaus tiedon kypsyessä yhteisössä. Näitä ovat: 

— Mitä mekanismeja on olemassa tietoverkkoturvallisuustietojen analysoimiseksi? 

— Onko olemassa mekanismia tietojen validoimiseksi tai tarkistamiseksi? 

— Mikä fuusio suoritetaan tietoverkko- ja fyysisen tietoturvatiedon välillä, joka voi luoda 

mielekästä tietoa? 

— Mitä jakelumenetelmiä on käytössä ja kenen olisi saatava tietoverkkoa koskevia tietoja? 

Huolimatta siitä, että organisaatiot ovat erilaisia ja toimivat eri aloilla, voidaan silti todeta 

turvallisuusohjelmien olevan pääsääntöisesti sen verran samanlaisia, että kyberturvallisuus-

ominaisuuksien kypsyyksien vertaaminen on mahdollista. Edelleen Sjelin & Whiten (2017, 169) 

mukaan voidaan alla olevan luettelon mukaan päätellä, millä tasolla yhteisön tämän hetkinen 

kyberturvatietoisuus on. Luettelo perustuu CCSMM-yhteisön (Community Cyber Security Matu-

rity Model) malliin, jonka on kehittänyt alun perin Teksasin yliopiston San Antonionin yksikön 

Center for infrastructure assurance security, kuvio 10. 

— Mittapuu, jolla voidaan mitata yhteisön tietoturvaohjelman nykytilaa 

— Etenemissuunnitelma, joka auttaa yhteisöä tietämään, mitä toimia heidän turvallisuusti-

lanteensa parantamiseksi tarvitaan 

— Yhteinen viitekohta, jonka avulla eri yhteisöt voivat keskustella yksittäisistä ohjelmistaan 

ja liittää ne toisiinsa 
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Kuvio 10: Luettelo yhteisön ominaisuuksista kullakin CCSMM-tason tasolla, (Sjelin & White 

2017, 170) 

Sjelin & Whiten tasokaavion eri kohdat tarkoittavat seuraavia asioita. 

— Taso 1 (level 1) - vähimmäistietoisuuden taso  

— Taso 2 (level 2) - Johto on tietoinen tietoverkkorikoksista, tietoverkkoturvallisuuteen liit-

tyvistä kysymyksistä ja vaatimuksista ja on toteuttanut jonkinlaista yhteisöllistä tietoverk-

kokoulutusta 

— Taso 3 (level 3) - Johtajat edistävät organisaation turvallisuutta koskevaa tietoisuutta ja 

muodollista yhteisökoulutusta on toteutettu 

— Taso 4 (level 4) - Johtajat ja organisaatiot edistävät tietoisuutta, ja yleinen käyttäjä ja / 

tai kansalaiset ovat tietoisia tietoverkkoturvallisuuskysymyksistä 

— Taso 5 (level 5) - Tietoisuus on yritysten vaatimus 

Terveydenhuoltoalla on asetettu potilastietojen eheyteen ja saatavuuteen tiukkoja vaatimuk-

sia. Tällä varmistetaan potilaiden turvallinen hoito ja suojataan potilaiden luottamuksellisia 

tietoja, ettei niitä käytettäisi rikollisiin tarkoituksiin (Viestintävirasto 2014, 3). Nykyisin halu-

taan, että kaikki tieto pitäisi olla saatavilla sähköisessä muodossa. Perusajatuksena on tiedon 

kätevä liikuteltavuus ja helpompi saatavuus niin tietovarastojen ylläpitäjille kuin tietojen tar-

vitsijoille. 

Suomessa ihmisistä kerätään erilaisia tietoja useisiin kansallisiin tai paikallisiin terveydenhuol-

lon järjestelmiin. Kerättyjä tietoja käytetään toistaiseksi vain akuutin ongelman tai sairauk-

sien ratkaisemiseen eli saatu tieto on vajaakäytössä. Laajemmin käytettynä on mahdollisuus 

luoda laadukkaampia sosiaalipalveluja, kehittää terveydenhuoltoa ja terveydenhuoltoa tuke-

vaa liiketoimintaa sekä tutkimusta. Tämä mahdollistaa parhaimmassa tapauksessa parempia 

hoitoja, lääkkeitä ja kattavampaa terveystietoa. 

Sairaalat ja muut terveydenhuollon piirissä toimivat organisaatiot eivät ole välttyneet ky-

berhyökkäyksiltä ja viimeisimpien selvitysten mukaan terveystoimiala on halutuin kyberhyök-

käyskohde. Suurin syy, minkä takia hyökkäyksiä tehdään terveydenhuoltoon, on sieltä saata-

vat potilastiedot, joissa on paljon rikollispiirejä kiinnostavia tietoja ja joita voidaan myydä 

eteenpäin tai käyttää erilaisissa rikoksissa, kuten petoksissa, identiteettivarkauksissa ja tieto-

jen kalasteluhyökkäyksissä. Toinen syy on terveydenhuollon heikko varautuminen kyberhyök-

käyksiin. Lehto & Lehto (2017) kirjoittavat, että terveydenhuollossa on ollut vaikeuksia ha-

vaita terveydenhuoltoonkohdistuvia hyökkäyksiä ja pahimmillaan ne on havaittu vasta usean 

kuukauden päästä. Eri selvityksissä on todettu, että terveydenhuollon kuluista vain 3 prosent-

tia kohdistuu kyberturvallisuuden kehittämiseen ja ylläpitoon, kun muilla toimialoilla minimi 

on 5 prosenttia. (Lehto & Lehto, 2017, 2-3;11-12). 



 31 
 

 

Terveydenhuollossa vakavimmat uhkat liittyvät terveydenhuollon laitteisiin, joita ovat kiin-

teät laitteet, mobiililaitteet ja etähallittavat laitteet, ohjelmistoihin ja käyttäjien järjestel-

mien ja salasanojen käyttöön (Viestintävirasto, 2016). Viime vuosina erilaiset sähköiset ter-

veydenhuoltopalvelut (eHealth) ovat kasvaneet ja kehittyneet voimakkaasti ja siitä voidaan 

sanoa syntyneen kokonaan uusi sivuhaara lääketieteeseen. Lääkäriliiton mukaan ”telelääke-

tiede on lääkärin ammatin harjoittamista niin, että asiakas (potilas tai apua kysyvä tervey-

denhuollon ammattilainen) ja ammatinharjoittaja (lääkäri) eivät ole samassa paikassa” (Suo-

men Lääkäriliitto 2018). 

Koska terveydenhuollossa potilastietojen sähköistäminen lisääntyy koko ajan ja potilastiedot 

ovat entistä enemmän riippuvaisia tietojärjestelmistä on mahdollista, että virheellinen tieto-

jenkäsittely voi aiheuttaa vaaratilanteita potilaille. Tehokkaat ja taloudelliset järjestelmät, 

jotka eivät vähennä riskimahdollisuutta, eivät luo lisäarvoa järjestelmän hankinnalle (Sherer 

2014, 869). Arvioimalla eri sidosryhmien tavoitteet terveydenhuollossa, voidaan suunnitella 

tietojärjestelmiä ja prosesseja, jotka tukevat strategista linjausta sopivien mittareiden, vies-

tinnän ja tiedon jakamisen ja tulkinnan avulla (Sherer 2014, 868). 

Hyvin yleinen ja aiheellinen huoli on, että miten pystyään turvaamaan tiedon pysyminen Eu-

roopassa, jos pilvipalveluita tarjoavan yrityksen kotipaikka on Euroopan ulkopuolella. Millä ta-

valla pystytään valvomaan henkilö- tai tutkimustietojen pysyminen Euroopan unionin (EU) alu-

eella? EU:n säädökset määrittelevät, että henkilö- ja potilastietojen tulee pysyä EU:n sisällä, 

eikä tietoja siirretä EU-alueen ulkopuolelle, ellei Euroopan komissio ole päättänyt kohdemaan 

riittävästä tietosuojan tasosta. Terveystietojen siirto vastaavasti on kiellettyä, ellei henkilö 

hätätilanteessa ja tietojen siirto on välttämätöntä hoidon antamiseksi (European Data 

Protection Board, 2018). Euroopan Komission internetsivuille päivitetään listaa maista, joiden 

tietosuojan tason komissio on katsonut riittäväksi. 

5 Tutkimusmetodit 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksessa käytettyjä tutkimusmenetelmiä. Käsiteltävänä on 

kaksi eri tutkimusta, joihin kumpaankin käytettiin eri menetelmää. Tutkimussuunnitelmassa 

päätettiin, että ensimmäistä tutkimusta voidaan käyttää tietopohjana ja osana toista tutki-

musta. Käytetyt menetelmät on valittu sen perusteella, miten ne sopivat valittuun tutkimus-

kohteeseen ja siten tukevat tutkimusten tavoitteita eli tässä tutkimuksessa saada ymmärrys, 

miten uusi tutkimuslaitteisto voi muuttaa sitä käyttävän osaston toimintaa ja toimintatapoja. 

Lopuksi tehtiin kolmas tutkimus, joka toteutettiin survey-tyyppisinä haastatteluina yrityksen 

asiakkaiden parissa muissa Pohjoismaissa. 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelminä käytettiin case- eli tapaustutkimusta sekä Sein, Hen-

fridsson, Purao, Rossi ja Lindgren kehittämää Action Design Research-metodia (ADR). Tapaus-

tutkimuksessa tutkitaan ilmiötä sen todellisessa ympäristössä ja tapauksen määrittely voi 



 32 
 

 

tapahtua ennen tai jälkeen aineiston keräämisen. Keskeistä siinä ovat tulkinnat, joita aineis-

tosta tehdään, sillä erilaisten ja rinnakkaisten aineistojen käyttö, laadullinen ja määrällinen, 

on yleistä (Eriksson & Koistinen, 2014, 3). 

ADR vastaavasti kuvaa tutkimusprosessia siten, että siihen kuuluvat IT-artifaktin toteuttami-

seen luonnostaan yhdistyneet toiminnot, jotka muovautuvat organisatorisen kehittämisen ja 

käytön aikana, mutta samalla artifaktia arvioidaan ja puututaan organisaation toimintaan 

(Sein et al, 2011, 37). 

Action Design Researchille ei ole vakiintunutta suomalaista nimeä, mutta se voidaan kääntää 

esimerkiksi kehittyneeksi suunnittelututkimukseksi. Tässä työssä siitä käytetään englanninkie-

listä nimeä tai lyhennettä ADR. 

5.1 Tapaustutkimus 

Tapaustutkimus (case study research) on tutkimusstrategia, joka soveltuu käytettäväksi kehi-

tettäessä uutta teoriaa, testattaessa sen paikkansa pitävyyttä tai, kun pitää ymmärtää ilmi-

öitä. Tapaustutkimusta ei pidetä tutkimusmetodina tai metodologiana, vaan ennemmin tutki-

musstrategia tai lähestymistapa (Eriksson & Koistinen, 2014, 4; Laine, Bamberg & Jokinen, 

2007, 9). 

Tapaustutkimuksen tavoitteena on tuottaa valitusta tapauksesta paljon monipuolista aineistoa 

nykyhetkessä tapahtuvasta ilmiöstä sen todellisessa tilanteessa tai toimintaympäristössä, jo-

ten tärkeää miettiä, miten tapaukset valitaan, rajataan ja perustellaan. Tapausten määrit-

tely, analysointi ja ratkaisut ovat tapaustutkimuksen oleellisin tavoite. Tutkimustuloksilla ei 

kuitenkaan yleensä tuoteta yleistettävää uutta teoriaa tai mallia, vaan lisätään ymmärrystä 

valitusta kohteesta tietystä näkökulmasta, jotta ymmärretään miksi tapauksesta tuli sellainen 

kuin tuli. Laine ja ym. (2007, 10) toteavat seuraavat tapaustutkimusta kuvaavat ominaisuu-

det: 

— Holistisuus eli kokonaisvaltainen analyysi luonnollisesta tapauksesta 

— Kiinnostus sosiaaliseen prosessiin tai prosesseihin 

— Useiden aineistojen ja menetelmien käyttö 

— Tapauksen ja kontekstin rajan hämäryys 

Yin (2014, 2) määrittelee, että lähestymistavaksi kannattaa valita tapaustutkimus, kun jokin 

tai useat seuraavista ehdoista täyttyvät: 

1. Mitä-, miten- ja miksi-kysymykset ovat keskeisiä 

2. Tutkijalla on vain vähän kontrollia tapahtumiin 

3. Tutkimuskohteena on jokin tämän hetken todellinen ilmiö 
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Yin (2014, 187-189) luokittelee tapaustutkimuksen kolmeen eri luokkaan: selittävä (explana-

tory case study), kuvaileva (descriptive case study) ja tutkiva tapaustutkimus (exploratory 

case study). Stake (2000, 437) luokittelee tapaustutkimuksen myös kolmeen eri luokkaan, 

mutta hieman erilaisin määrityksin: luontainen (intrinsic case study), jossa tutkija haluaa ym-

märtää juuri sitä tiettyä tutkittavaksi valikoitunutta yksittäistä ainutlaatuista tapausta ja tu-

lokseksi saadaan yksityiskohtainen kuvaus kyseisestä tapauksesta. Instrumentaalinen (instru-

mental case study), pyritään kasvattamaan ymmärrystä ilmiöstä rakentamalla teoriaa ja yleis-

tämään tapausta, koska tapauksen katsotaan olevan tyypillinen muiden tapausten joukossa. 

Kollektiivinen tapaustutkimus (collective case study on samanlainen kuin instrumentaalinen 

tutkimus, mutta toistettuna useita kertoja. 

Erona näissä määrittelyissä on se, miten Yin ja Stake painottavat tutkimuksia. Yinin katsotaan 

edustavan positivistista tapaustutkimusta, jota voidaan luonnehtia luonnontieteiden ihannetta 

noudattavaksi; tiukka suunnittelu, muuttujamainen aineiston käsittely, hyötyä tavoitteleva ja 

olemassa olevaa teoriaa testaavaksi. Siihen liitetään usein totuuden tavoittelu aineistoja ver-

tailemalla ja vahva yleistämisen tavoite. Stake korostaa enemmän tulkinnallista otetta (Eriks-

son & Koistinen, 2014, 11). 

Tapaustutkimus voidaan tehdä yhdestä tai useammasta valitusta tapauksesta. Tutkimusaineis-

ton keräämiseen on useita vaihtoehtoja kuten havainnoimalla, haastattelemalla, dokument-

teja ja arkistoja sekä fyysisiä artifakteja tutkimalla. Tapaustutkimusta ei pidetä ainoastaan 

aineistonkeruutekniikkana sen monimuotoisuuden takia. Tapauksen määrittäminen voi tapah-

tua joko ennen aineiston keruuta tai sen jälkeen. Myöskään mitään tieteen alaa ei ole suljettu 

tapaustutkimuksen tekemisestä pois, mutta kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus pyrkii ko-

konaisvaltaiseen tutkimukseen, jossa eri tieteenalojen välillä on eri merkityksiä. Useampien 

metodien käyttö mahdollistaa triangulaation ja eri aineistoilla saatujen tietojen vertailtavuu-

den, joka lisää tutkimuksen luotettavuutta eli reliabiliteettia. Triangulaatiolla tarkoitetaan 

tutkimuksen menetelmien, aineistojen ja teorioiden yhdistämistä, joka vahvistaa tutkimuksen 

luotettavuutta. 

Benbasat, Goldstein & Mead (1987, 370) toteavat tutkimuksessaan, että tapaustutkimus sovel-

tuu hyvin tietojärjestelmätutkimukseen. He olivat jo 1980-luvulla havainneet, että tietojär-

jestelmätutkimus oli siirtymässä teknologisista kysymyksistä organisatorisiin kysymyksiin ja 

miten konteksti ja innovaatiot vaikuttavat toisiinsa. Tapaustutkimus soveltuu Benbasat et al. 

(1987, 370) mukaan tietojärjestelmien tutkimukseen kolmesta syystä: 

1. Tutkija voi tutkia tietojärjestelmiä niiden luontaisessa ympäristössä ja luoda käytännöstä 

teoriaa. 

2. Tapaustutkimus mahdollistaa tutkijaa vastaamaan kysymyksiin miten ja miksi. 

3. Tapaustutkimus on sopiva tutkimusmetodi aiempien tutkimusten pohjalta tehtyyn jatko-

tutkimukseen. 
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Tämä opinnäytetyö kuuluu tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelmaan. Runeson & Höst 

(2009, 132) ovat todenneet tutkimuksessaan, jossa he vertailivat tietojärjestelmä- ja ohjel-

mistotutkimuksia, että tietojärjestelmätutkimuksen (IS) alalla tapaustutkimuksen metodolo-

gia on paljon kypsempi kuin ohjelmistotekniikassa. 

Tapaustutkimusta kohtaan esitetään myös arvostelua. Varsinkin laadullista tutkimusta tekevät 

tutkijat ovat esittäneet tapaustutkimusta kohtaan kritiikkiä, koska se poikkeaa analyyttisistä 

ja kontrolloiduista empiirisistä tutkimuksista. Lisäksi tapaustutkimuksia on kritisoitu siitä, 

että ne ovat vähemmän arvokkaita kuin muilla tutkimustavoilla tehdyt tutkimukset, koska tut-

kimuksia on mahdotonta yleistää. Vastaavasti tapaustutkimus tarjoaa kuitenkin syvemmän 

ymmärryksen tutkittavista ilmiöistä, kuin mitä laadullinen tutkimus voi antaa. (Runeson & 

Höst 2009, 132; Eriksson & Koistinen, 2014, 4). On kuitenkin selvää, että kaikkea tutkimusta 

ei pystytä tekemään laadullisena ja onko tutkimusten tarkoitus pelkästään luoda yleistystä tai 

teoriaa. 

Yinin lineaarista ja iteratiivista prosessia aineiston keruun ja analysoinnin vaiheista on esi-

tetty kuviossa 11. 

 

Kuvio 11: Tapaustutkimuksen vaiheet (Yin 2014, 2) 

Prosessi alkaa suunnitteluvaiheella (Plan). Seuraavat vaiheet ovat tutkimuksen suunnittelu 

(Design), valmistelu (Prepare), aineiston kerääminen (Collect), analysointi (Analyze) ja rapor-

tointi (Share). Kuvion nuolet osoittavat, että tutkimuksen edetessä tiedon keräämiseen, ana-

lysointiin, valmisteluun sekä raportointivaiheisiin voidaan palata uudestaan ja täydentää niitä 

tarvittaessa. Suunnitteluvaiheessa asetetaan tapaustutkimuksen tavoitteet tutkimuskysymys-

ten avulla, jotka vastaavat mitä-, miten- miksi-kysymyksiin. Tämän lisäksi tapaustyyppi mää-

ritellään sen mukaan, mitä tutkimuksella tavoitellaan. Usein tapaustutkimuksella haetaan 
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myös yleistämistä, mutta se on osoittautunut haastavaksi (Yin 2009, 2–10). Sitä vastoin teori-

oiden yleistäminen on mahdollista, mutta se vaatii usean tapauksen järjestelmällistä vertailua 

(Eriksson & Koistinen, 2014, 38). Eriksson & Koistinen (2014, 38) toteavat, että tapaus on tär-

keämpää ymmärtää itsessään kuin etsiä yleistyksiä. 

5.1.1 Suunnittelu (Design) 

Tutkimuksen suunnitteluvaiheeseen kuuluu tutkimusongelmaan sopivan tutkimusstrategian, 

aineistonhankintamenetelmän ja aineistonanalyysimenetelmän valinta. Lisäksi määritellään 

yksi tai useampi tutkimuskysymys, jotka vastaavat tyypillisesti kysymyksiin miten tai kuinka. 

Tutkimuskysymysten avulla voidaan määritellä, onko tutkimus kartoittava, kuvaileva, selit-

tävä vai ennustava. Tutkimusstrategian suunnittelun apuna kannattaa käyttää kolme kysy-

mystä, joiden avulla voidaan pohjustaa tutkimusta (Yin, 2014, 9-13). Nämä kysymykset ovat: 

— Mikä on tutkimuskysymyksen muoto? 

— Vaatiiko tutkimus käyttäytymisen tai toimintojen jonkintasoista kontrollointia? 

— Sijoittuuko tutkimuksen kohteena oleva ilmiö nykyaikaan menneisyyteen? 

Hyvät tutkimuskysymykset ohjaavat koko tutkimusprosessia. Kysymykset vaikuttavat kerättä-

vään aineistoon, analyysien tekemiseen, tulosten terävöittämiseen, johtopäätösten koostami-

seen ja tutkimusraportin kirjoittamiseen (Eriksson & Koistinen, 2014, 23-24). Laadullisessa 

tutkimuksessa, jota tapaustutkimukset pääsääntöisesti ovat, tutkimuskysymysten tarkenta-

mista ja määrittelyä tulee jatkaa koko tutkimusprosessin ajan, koska tutkimuskysymys muut-

tuu ja tarkentuu tutkimusprosessin kuluessa, kuten tarvittaessa myös analysointiyksikkö. (Yin, 

2014, 11-13; Eriksson & Koistinen, 2014, 26). 

Tutkimuksissa analysointiyksikkö voi olla henkilö, ryhmä, organisaatio tai palvelu. Selkeä ana-

lysointiyksikön määrittely auttaa määrittelemään tarvittavan teorian (Yin 2009, 32–33). 

Yin mukaan tutkimuksen suunnittelussa viisi tärkeintä osa-aluetta ovat: 

1. tutkimuskysymykset  

2. tutkimushypoteesi  

3. tutkimuksen analysointiyksikkö  

4. tutkimustulosten looginen yhteys tutkimushypoteesiin 

5. kriteerit havaintojen tulkitsemiseksi. 

Opinnäytetyöhön liittyvässä tapaustutkimuksessa tutkimuskysymykset olivat: 

— Miten uusi järjestelmä vaikuttaa sairaalan osaston toimintaan ja miten sitä voidaan ym-

märtää? 

— Mitä uusia mahdollisuuksia pilvipalvelut voivat luoda? 

Samoja tutkimuskysymyksiä käytettiin myös tämän opinnäytetyön toisessa tutkimuksessa. 
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5.1.2 Valmistelu (Prepare) 

Tapaustutkimuksen valmisteluvaiheeseen kuuluu tutkimusaineiston kokoaminen sekä perehty-

mällä tai tarkistamalla kirjallisuuslähteistä määritelmät hyvän tutkijan ominaispiirteisiin ja 

taitoihin. Samalla on hyvä päivittää tutkimussuunnitelmaa, jotta se pysyy tutkimuksen aikana 

ajan tasalla. Usein tapaustutkimus nähdään helppona tapana tehdä tutkimusta, mutta Yinin 

(2014, 70) mukaan se on väärä ja vaarallinen olettamus, joka heijastuu tutkimuksen laatuun 

ja tutkijaan itseensä. Laine ja ym. (2007, 5) mukaan ”tapaustutkimus on tutkimustapa ja 

taito, jonka oppii vain tekemällä”. Yin määrittelee neljä ominaisuutta, joita tarvitaan tutki-

muksen aikana, jotta tutkijalla olisi kyky tulkita haastatteluvastauksia (Yin, 2014, 70–75). 

Nämä ovat: 

— taito osata kysyä hyviä kysymyksiä 

— taito osata olla hyvä kuuntelija ja omaksua tieto puolueettomasti 

— kyky mukautua muutoksiin tutkimuksen aikana 

—  kyky ymmärtää tutkittavat kysymykset  

Valmisteluvaiheessa voidaan luoda tutkimusprotokolla, jonka avulla tutkija pystyy ylläpitä-

mään tutkimuksen tavoitteita ja ennakoimaan tulevia vaiheita ja haasteita. Tutkimusproto-

kolla on kokonaisvaltainen suunnitelma tutkimusprojektista. Tutkimusprotokolla lisää tutki-

muksen luotettavuutta (reliability). Lisäksi olisi hyvä hankkia tutkimukseen osallistuvien hen-

kilöiden suostumus. (Yin 2014, 124). 

Tapaus voidaan määritellä käytännönläheiseksi tai teoriapainotteiseksi (Laine ja ym. 

2007,105-106). Tällöin tutkimuksen edetessä voidaan muodostaa käsitys viitekehyksestä ja 

tarvittaessa tarkentaa tutkimuksen analysointiyksiköitä. 

Tutkijan perehtyminen tapaustutkimukseen tapahtui opintojen tapaustutkimuksen kurssilla, 

jonka takia vertailua tutkimusmetodeista ei tehty. Aihe, josta muotoutui opinnäytetyö ja 

myöhemmin sen ensimmäinen tutkimus, tapaustutkimus oli käytännössä ainoa selkeä tutki-

mustapa syventyä aiheeseen. 

Tutkimuksen valmisteluvaiheessa perehdyttiin syvemmin kurssilla käydyn Yinin lisäksi Eisen-

hardtin julkaisuun ”Building theories from case study research”. Myöhemmin Staken tuotan-

nosta löytyi tapaustutkimuksen luokitteluun tutkimukseen paremmin sopiva määritelmä kuin 

alussa käytetty Yinin määritelmä. Tämä oli Staken Sisäinen tapaustutkimus, jossa pyritään 

ymmärtämään tiettyä tapausta sen omine erityispiirteineen ja se, ettei tapauksen tutkimi-

sella pyritä laajempien abstraktien rakenteiden selittämiseen tai teorian muodostamiseen. 
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5.1.3 Aineiston kerääminen 

Tapaustutkimuksen aineistolähteinä pitää käyttää paljon erilaisia aineistoja eli tietolähteitä, 

jotka voidaan luokitella kolmeen eri luokkaan: suoriin ja epäsuoriin tietolähteisiin sekä pereh-

tymiseen olemassa oleviin artefakteihin. Suoria tietolähteitä ovat esimerkiksi haastattelut ja 

havainnoinnit, epäsuoria esimerkiksi tekemisen tallentaminen kameralla. Aineistoa kerätään 

eri metodeilla ja jokaisen lähteen vahvuudet ja heikkoudet pitää arvioida, jotta saadaan luo-

tettavampaa materiaalia. Yleisimpiä lähdetyyppejä ovat kirjalliset lähteet, arkistomateriaa-

lit, haastattelut, havainnointi, osallistuva havainnointi ja käytössä olevat tietojärjestelmät eli 

fyysiset artifaktit. Näistä varsinkin haastatteluilla on suuri merkitys tutkimuksessa, koska sil-

loin voidaan havainnoida haastateltavien sanattomia viestejä. Fyysisillä artifakteilla tarkoite-

taan teknologisia laitteita tai muita vastaavia fyysisiä kokonaisuuksia. Tämä tutkimuksen tie-

tojärjestelmän tutkittava osa on pilvipalvelupohjainen eeg-laitteisto. 

Aineiston keräämisessä tavoitteena on käyttää aineistoja laajasti ja tarkoituksenmukaisesti 

(Yin 2009, 101–117; Benbasat ja ym. 1987, 374). Tapaustutkimuksessa tutkijan on lisäksi hyvä 

olla ulkopuolinen tarkkailija, jotta saadaan puolueeton kuva tutkimuksesta. Vaikka tapaustut-

kimuksessa yleisesti käytetään enemmän laadullista aineistoa, myös määrällisten käyttö on 

suotavaa, jos se sopii tutkimukseen. Mitä useampia aineistoja on käytetty, sitä luotettavam-

maksi tutkimuksen lopputulos saadaan. Kerätyn aineiston ei aina tarvitse olla tutkimustarkoi-

tuksessa suunnitelmallisesti kerättyä. Joskus se voi olla myös epävirallisen kahvipöytäkeskus-

telun muistiinpanoja. Tätä kutsutaan hiljaiseksi sanattomaksi tiedon keruuksi. (Eriksson & 

Koistinen, 2014, 30-31). 

Strukturoimaton (avoin) haastattelu on vapaamuotoinen keskustelu. Tässä menetelmässä 

haastattelussa puhutaan tietyistä tutkijan etukäteen pohtimista teemoista, mutta tarkkojen 

kysymysten sijaan avoimessa haastattelussa edetään vapaalla keskustelulla. Haastattelun 

kulkua ei ole suunniteltu ennalta ja kysymyksiin ei tarjota valmiita vastauksia Tutkija voi 

myös pyytää tarkennuksia ja syvennyksiä vastauksiin, jolla voidaan ohjata tutkimusta tukijan 

suunnitelman mukaan. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 45-46). 

5.1.4 Analysointi (Analyze) 

Aineiston analyysiin on olemassa erilaisia näkökulmia ja tarkastelutapoja, joiden avulla aineis-

toa voidaan käydä läpi. Analysointiin vaikuttaa myös se, onko tutkimuskysymys lopullinen vai 

koskeeko analyysi tutkimuskysymyksen määrittelyä (Eriksson & Koistinen, 2014, 33). Aineiston 

analyysin tarkoitus on luoda tulkintoja sekä johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. Analysointi-

vaiheessa aineistoa eritellään, tiivistetään tai luokitellaan, jotta aineistosta voidaan tehdä 

onnistuneita tulkintoja (Yin, 2014, 132-137; 143). Aineiston analysoinnissa tulee valita tutki-

muskysymykseen ja tutkimusasetelmaan parhaiten sopivat analyysimenetelmät, joiden avulla 

saa vastauksia asettamiinsa kysymyksiin (Yin, 2014, 133-136). Analyysin tavoitteet voidaan 
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luokitella kolmeen kohtaan: luokittelu tai tyypittely, aineistoa pitää analysoida ja saatuja ha-

vaintoja ja löydöksiä pitää tulkita (Eriksson & Koistinen, 2014, 33). Eisenhardt (1989, 539) 

sekä Yin (2014, 136-138) muistuttavat, että datan analysointi on koko teorian muodostuksen 

perusta. 

5.1.5 Raportointi (Share) 

Tapaustutkimuksen raportoinnissa tulee vähintään julkaista tutkimustulokset. Yin (2014, 177-

180) mukaan tapaustutkimuksen raportointivaihe on ehkä vaativin vaihe koko tutkimuksessa. 

Tapaustutkimuksen raportointivaiheessa tutkijan tulee valita tutkimuksen julkaisutapa, jossa 

tulee huomioida tutkimuksen yleisö ja lukijakunta. Tutkimusraportin tulisi olla lukijalle tär-

keän todistusaineiston, jotta esitettyjen asioiden totuudenmukaisuus pystyttiin todentamaan.  

Ensimmäisestä tutkimuksesta ei tehty varsinaista raporttia, sillä tutkimustulokset koottiin 

abstraktiksi konferenssiin-. Abstraktista jätettiin osa tutkimustuloksista pois, jotka eivät kos-

keneet konferenssin aihetta. Näitä poisjätettyjä tuloksia käsitellään Johtopäätökset-luvussa. 

5.2 Action Design Research (ADR) 

Asioita ja esineitä kehitetään jostain syystä. Yleensä siksi, että niistä ei ole olemassa omaan 

tarkoitukseen sopivaa tuotetta tai niitä pitää kehittää. ADR:n kehittämiseen johti se, että ei 

ollut olemassa täysin sopivaa tutkimusmetodia, jolla olisi voitu tutkia IT-artifaktin kehittä-

mistä ja sen vaikutusta organisaatioon samalla, kun organisaatio on mukana kehityksessä (Sein 

ja ym. 2011). Aikaisemmin on ollut lukuisia yrityksiä yhdistää suunnittelutiede ja toiminta-

tutkimus, mutta siinä ei ole saavutettu yhteisymmärrystäkonsesusta, mikä olisi oikea 

toimintatapa. 

Tietojärjestelmätutkimus on keskittynyt hyvin voimakkaasti nimensä mukaisesti IT-artifaktei-

hin. Vaikka tieteen laji ei ole tekniikkapainotteinen, niin tekninen artifakti on aina läsnä. Se 

voi olla laite, kiintolevy tai tietojärjestelmä. Orlikowski ja Iacono (2001, 131) määrittelevät 

IT-artifaktin olevan ”nippu aineellisia ja kulttuurisia ominaisuuksia pakattuna johonkin sosiaa-

lisesti tunnistettuun muotoon, jotka täyttävät viisi peruselementtiä”: 

— IT-artefaktit eivät ole luonnollisia, neutraaleja, universaaleja tai annettuja. IT-artefaktit 

ovat ihmisten suunnittelemia, muodostamia ja käyttämiä. Täten ne muotoutuvat ihmisten 

mielenkiinnonkohteiden, arvojen ja olettamuksien mukaisesti. 

— IT-artefaktit saavat aina vaikutteita ajasta, paikasta, keskustelusta ja yhteisöstä. 

— IT-artefaktit ovat kokoelma erilaisia monimutkaisia hauraita ja hajanaisia osia ja niiden 

kombinaatioita. Nämä eri osat vaativat artefaktissa toimiakseen erilaista integraatiota. 

— IT-artefaktit eivät ole itsenäisiä, vaan ne syntyvät ympäröivistä sosiaalisista ja ekonomi-

sista käytänteistä. Koska IT-artefaktit ovat ihmisten luomia, ne muuttuvat ajan kuluessa. 
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— IT-artifaktit eivät ole muuttumattomia, vaan dynaamisia. Esimerkiksi uusia materiaaleja 

tai ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti, joita voidaan hyödyntää IT-artefakteissa myö-

hemmin. 

Orlikowskin & Iaconon (2001, 121-122) mukaan keskustelu teknologisista artefakteista, niiden 

suunnittelusta, toteutuksista tai niiden puuttumisesta tutkimuksista on vuosien aikana ollut 

vilkasta Heidän mukaansa tutkijoiden tulisi kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota IT-

artefaktiin ja teorioiden luomiseen, koska heidän mielestään teorian puuttuminen heikentää 

koko tieteenalaa. Kuitenkin samojen tutkijoiden mukaan jo vuonna 1982 Kling ja Scacchi ovat 

todenneet, että ”informaatio teknologia on paljon enemmän kuin pelkkä tietokone työpöy-

dällä tai tehtaan lattialla” eli se ei pelkästään rajoitu artifaktiin. Tietojärjestelmätieteen si-

sällä käydään jatkuvaa keskustelua eri tutkimusmetodeista ja suuntauksista. Keskustelusta 

saa kuvan, että jokaisella tutkijalla on oma paras mallinsa ja sitä puolustetaan voimakkaasti. 

Action Design Research pohjautuu suunnittelutieteeseen (Design Research) ja toimintatutki-

mukseen (Action Research). Suunnittelutieteellinen prosessi koostuu kahdesta eri toimin-

nosta: rakentaminen (building) ja arviointi (evaluation). Tässä rakentamisella tarkoitetaan ar-

tefaktin kehittämistä ja arvioinnilla sitä kokonaisprosessia, jossa selvitetään, miten hyvin ar-

tefakti toimii siinä ympäristössä, johon se on suunniteltu. (Sein ja ym. 2011). Suunnittelutiede 

on artefaktien tutkiminen niiden kontekstissa, kun taas toimintatutkimus on väliintulo sosiaa-

liseen tilanteeseen sekä tilanteen parantamiseksi että siitä oppimiseksi (Petersson & 

Lundberg, 2016) 

Tietojärjestelmät-kappaleessa käsiteltiin suunnittelutieteitä (Design Research, DR), joka on 

yksi tietojärjestelmätieteen pääsuuntauksista. Siinä katsotaan teknologisen artifaktin olevan 

koko tieteenhaaran ydin, johon kaikki muu perustuu. Yleisellä tasolla suunnittelutieteellisen 

tutkimuksen tavoite on luoda artifakti. Sen määritelmä on ihmisen tekemä konkreettinen 

asia, esine tai tuote, jolle on olemassa sille kehitetty funktio. On kuitenkin huomattu, että 

pelkästään artifaktiin keskittyminen ei enää riitä, jos niitä kehitetään organisaatioiden tarpei-

siin (Sein ja ym. 2011, 38). Suunnittelutieteessä organisaation merkitys tulee vasta artifaktin 

jälkeen ja sen vuoksi ei täytä Sein ja ym. mielestä vaatimuksia yhdistelmäartifaktien (en-

semble artifact) suunnitteluun (Sein ja ym. 2011, 38). 

Toimintatutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa käytäntöjen kehittämiseksi. Se tutkii ih-

misten toimintaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta eli tuottaa tutkimukseen tietoa käytän-

nön elämästä eli kehittää käytäntöjä järkeä käyttämällä. Tämän johdosta toimintatutkimuk-

sessa on kolme puolta, jossa kaikki hyötyvät tutkimusprosessista. Tutkittavat saavat apua esi-

merkiksi tuotekehitykseen, organisaatio sen käytännön ongelmiin ja tutkija vastaavasti lähi-

kontaktin tutkittavaan. Tutkija saa käytännöntietoa, jota voidaan käyttää teorioiden testaa-

miseen ja toiminnan kehittämiseen. 
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Toimintatutkimus tuottaa uutta tietoa toiminnasta ja muutoksesta. Saatua tietoa on mahdolli-

suus hyödyntää tulevissa tutkimuksissa. Toimintatutkimuskierto tuottaa tietoa, oli se sillä het-

kellä hyödyllistä tai ei. Sitä voidaan myöhemmin jalostaa organisaation kehittämisessä ja on 

siten hyödyksi (Baskerville & Wood-Harper 1999, 97; Heikkinen ja ym. 2010.16; Kuula 1999, 

10; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, 42). Baskervillen & Wood-Harperin (1999, 95-97) 

tutkimuksen mukaan toimintatutkimuskirjallisuudesta löytää laajalle levinneen yksimielisyy-

den neljälle tunnusomaiselle piirteelle:  

1. toiminta ja muutosorientaatio 

2. ongelmakeskeisyys 

3. “orgaaninen” prosessi, joka sisältää systemaattiset ja joskus iteratiiviset vaiheet 

4. osallistujien välinen yhteistyö 

ADR on tutkimusmenetelmä, jolla luodaan ennakoivaa suunnittelutietoa rakentamalla ja arvi-

oimalla kokonaisia IT-artifaktoja organisatorisessa ympäristössä” ja siinä käsitellään käytän-

nössä kahta erilaista haastetta: 

— ongelman ratkaisu tietyssä organisaatiorakenteessa puuttumalla (intervention) ja arvioi-

malla (evaluating)  

— rakentaa (constructing) ja arvioida (evaluating) IT-artifakti, joka käsittelee ongelman 

luonteen siinä tilanteessa  

Edellämainitut kaksi kohtaa muodostavat kokonaisuuden, joihin tulee saada vastaukset. ADR-

menetelmä sisältää vaiheet ja periaatteet, jotka koskevat näitä kysymyksiä. Vastaukset 

saadaan menetelmällä, jossa vaikutetaan artifaktin rakentamiseen (Building), puuttumiseen 

(Intervention) ja arviointiin (Evaluation) BIE (Sein ja ym. 2011, 41-43) Tästä eteenpäin tässä 

tekstissä käytettään sanaa BIE. Petersson & Lundberg (2016, 223) mukaan ADR:n avulla pysty-

tään ohjaamaan tutkimuksia, koska tutkija saa samanaikaisesti sekä käytännön tietoa mukana 

olevalta organisaatiolta että täyttää akateemisen tutkimuksen vaatimukset. Shererin (2014, 

864) mukaan tietojärjestelmätieteessä on useita teorioita, joita voidaan käyttää pohjana IT:n 

ja organisaation innovaatioihin terveydenhuollon alalla. 

ADR-tutkimus etenee Sein ja ym. (2011, 41) nelivaiheisen prosessin mukaan, kuvio 12. 
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Kuvio 12: ADR metodi. Vaiheet ja periaatteet (Sein ja ym. 2011, 41) 

Ensimmäisenä on ongelman muodostus, toisen kohtana on kokonaisuuden kannalta merkittä-

vin osio rakentaminen, puuttuminen ja arviointi, kolmantena reflektointi ja oppiminen. Neljäs 

ja viimeinen kohta on oppimisen virallistaminen. Jokainen edellä mainittu kohta pohjautuu 

erilaisiin periaatteisiin ja niihin kuuluviin tehtäviin (Sein ja ym. 2011, 41). 

Tutkimuksen määrittely alkaa ongelmanmuodostusvaiheesta. Siinä tunnistetaan teorian ja 

teknologian tutkimusmahdollisuus ja määritellään ryhmän roolit ja laajuus sekä muotoillaan 

tutkimuskysymykset. Ongelmanmuodostusvaiheessa on kaksi toimintaperiaatetta: käytännön 

innoittamana tutkimus ja teoriayhdistetty artifakti. ADR:n tarkoituksena on etsiä vaihtoehtoja 

organisaation ja teknologian rajapinnassa. Lähtökohtaisesti ADR-tiimin ei tule suorittaa ongel-

manratkaisua yksityiskohtaisesti tietystä kohtaa, vaan katsoa ongelmaa laajemmin. Teoriayh-

distetyllä artifaktilla tarkoitetaan yhdistelmäartifakteja, jotka on luotu ADR:ää käyttämällä. 

(Sein ja ym. 2011, 44; Petersson & Lundberg 2016, 222-223). 

Rakentaminen, puuttuminen ja arviointi (BIE) on vaihe, jossa iterointiprosessissa muotoutuu 

artifakti organisaation puuttumisella ja arvioinnilla eli organisaation kasvanut ymmärrys vai-

kuttaa suunnitteluun ja artifakti vaikuttaa organisatorisiin käytäntöihin (Petersson & Lundberg 

2016, 224). BIE-vaiheen ensimmäinen tehtävä on määritellä tiedon luomisen kohde. Kuvioissa 

13 ja 14 on kuvattu BIE-sykli, jossa kuvataan osallistujien roolit ja vuorovaikutus. ADR-ryhmän 

tarkoituksena on vastavuoro-periaatteella korostaa erilaista tietämystä, jota osanottajat 



 42 
 

 

tuovat mukanaan liittyen omaan osaamisalueensa. Syklin arvioinnin pitäisi olla spontaania ja 

vapaata, jolla varmistetaan toiminnan kehitys. (Sein ja ym. 2011, 43-44). 

 

Kuvio 13: IT dominantti BIE (Sein ja ym. 2011) 

BIE-syklien toimintaperiaatteet ovat vastavuoroinen muotoilu, keskinäiset vaikutukset ja aito 

ja samanaikainen arviointi. Vastavuoroinen muotoilu tarkoittaa vaikutuksia, joita molemmat, 

IT-artefakti ja organisaatiokonteksti, saavat toisiltaan syventäen ADR-ryhmän tietoisuutta yk-

sityiskohdista. Keskinäisillä vaikutuksilla tarkoitetaan keskinäisen oppimisen merkitystä hank-

keen eri osallistujien kesken eli jäsenet jakavat omaa osaamis- ja tietopohjaansa muiden ryh-

män jäsenten kanssa huomioiden kuitenkin selkeät vastuurajat. Aito ja samanaikainen arvi-

ointi tarkoittaa, että arviointi ei ole erillinen vaihe tutkimusprosessissa, vaan koko prosessi 

artifaktin suunnittelusta organisaation käytäntöihin on jatkuvaa arviointia. (Sein ja ym. 2011, 

43-44). 

Kuvion 13 IT-dominantti BIE-sykli sopii ADR toimiin, joissa korostetaan innovatiivisen teknolo-

gisen suunnittelun luomista (Sein ja ym. 2011, 42). Alpha-sykli suoritetaan ”harjoittajilla” 

(practitioners), joilla on syvempi ymmärrys suunnitellusta käytöstä. Artifaktia kehitetään ja 

testataan, kuten sisältävät teoriat. Beta-sykli laajennetaan koko ADR-ryhmää kattavaksi ja ar-

tifaktin kehittäminen jatkuu, kunnes interventiovaiheessa tutkijat poistuvat tai syntyy uusi 

BIE-sykli. (Sein ja ym. 2011, 42). 

Vastaavasti kuviossa 14 kuvataan organisaatiodominantti BIE-sykli, joka pyrkii luomaan suun-

nittelutietoa organisaatiotoiminnasta. IT-BIE:stä poiketen, koko ADR-ryhmä on mukana ensim-

mäisestä iterointikierroksesta lähtien. Organisaatio artifaktin iteroinnit loppuvat, kun artifakti 

hyväksytään, hylätään tai lisäsyklien tuotos on marginaalista (Sein ja ym. 2011, 42). 
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Kuvio 14: Organisaatio dominantti BIE (Sein ja ym. 2011, 43) 

Reflektointi- ja oppimisvaiheessa sovelletaan laajempaan ongelmaluokkaan tietylle tapauk-

selle ensiksi siirtynyttä käsitteellistä ratkaisua (Sein ja ym. 2011, 44). Tämä vaihe on koko-

naiskuvan hahmottamista kaikista toiminnoista, joita tutkimusprosessi on käsitellyt. 

Toimintaperiaatteena on ohjattu syntyminen, joka tarkoittaa kahden näennäisesti ristiriitai-

sen näkökulman välistä vuorovaikutusta (Sein ja ym. 2011, 44) eli yhdistelmäartifakti heijas-

taa kaikkia edellä mainittuja toimintaperiaatteita, joka kuitenkin sallii ADR-ryhmälle mahdol-

lisuuden luoda ja kehittää suunnitteluperiaatteita koko prosessin ajan. 

Oppimisen virallistamisessa hahmotetaan IT-artifaktissa huomatut saavutukset ja kuvataan or-

ganisaation tuloksia oppimisen virallistamiseksi. Nämä tulokset ovat suunnitteluperiaatteita ja 

ne tarkentavat teorioita, jotka vaikuttivat alkuperäiseen suunnitteluun. (Sein ja ym. 2011, 44-

45). 

Yleistäminen toimintaperiaatteena on haastavaa, koska ADR-tulokset sisältävät organisaatio-

muutoksen sekä IT-artifaktin toteuttamisen ja toteutunut kokoonpano on määritelmän mu-

kaan joukko ominaisuuksia eri alueilla ja ne voidaan yleistää (Sein ja ym. 2011, 44-45). He eh-

dottavat kolmea tasoa käsitteelliseen siirtoon: ongelmakohteen yleistäminen, ratkaisun il-

mentymän yleistäminen ja suunnitteluperiaatteiden johtaminen suunnittelututkimuksen tu-

loksista. 

6 Tutkimukset 

Tässä luvussa avataan molemmat tutkimukset ja selvitetään niiden taustoja. Tutkimukset teh-

tiin kahdessa keskussairaalassa (Sairaala-1 ja Sairaala-2), joiden kliinisen neurofysiologian 

osastot ovat henkilöstöltään saman kokoisia (n=4). Vuotuisissa eeg-tutkimusmäärissä ei ole ko-

vin suuria eroja, vaikka Case1-alueella on noin 20 % enemmän asukkaita. Maantieteellisesti 
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katsottuna Sairaala 2:n potilailla on enintään noin 1,5 tunnin matka-aika sairaalaan, ja Sai-

raala 1:n potilailla se on noin tunti. Tutkimusten tulokset käsitellään luvussa Tulokset. 

6.1 Sairaala-1 - Tapaustutkimus 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ja ymmärtää, miten uuden eeg-laitteiston toiminta-

filosofia vaikuttaa sairaalan kliinisen neurofysiologian osaston toimintaan ja sen myötä toi-

mintatapojen muokkaamiseen sekä uusien toimintojen kehittämiseen. Edellä mainitun lisäksi 

huomioidaan, miten toiminnan muutos mahdollisesti vaikuttaa muihin knf-osaston sidosryh-

miin, joita ovat potilaat, sairaalan IT-palveluntarjoajat sekä hankintaosastot 

Tämän sairaalan knf-osasto on aina ollut teknisen kehityksen kärjessä. Everett Rogers on luo-

nut teorian innovaatioiden diffuusiosta, jonka tuloksena syntyi ”Rogersin kello” eli malli, joka 

luokittelee innovaatioiden omaksujat viiteen eri kategoriaan, kuva 15. 

Kuvio 15: Innovaation omaksujaluokat Rogersin mukaan (mukaillen Rogers 2003, 281) 

”Kellon” kärjessä ovat innovaattorit ja varhaiset omaksujat, johon kyseessä oleva osasto voi-

daan katsoa kuuluvan eli se on vuosien aikana aina ollut ensimmäisten sairaaloiden joukossa 

hankkimassa uusinta tekniikkaa ja siten toiminut tien avaajana muille käyttäjille.  

Tämän saman ajatusmallin pohjalta sairaala hankki Pohjoismaiden ensimmäisen pilvipohjai-

sen, alun perin kotikäyttöön suunnitellun video-eeg-laitteiston. Tässä tapauksessa kotikäyt-

töön tarkoittaa lääketieteellistä laitetta, joka valmistellaan käyttökuntoon sairaalahenkilö-

kunnan toimesta ja potilaan mittaukset sekä tutkimukset suoritetaan potilaan kotona. Suo-

messa kuten muuallakin maailmassa on vuosia käytetty ambulatorisia eeg-laitteita, jossa eeg-

käyrä tallentuu laitteen muistiin tai muistikorttiin ja tutkimuksesta saatu data puretaan ja 

analysoidaan. Ambulatorisella tutkimuksella tarkoitetaan kannettavalla laitteella 1-2 päivän 
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pituisia eeg-tutkimuksia. Myös videolla varustettuja laitteita on ollut olemassa vuosia, ei käy-

tössä Suomessa, mutta näissäkin kokoonpanoissa video on tallentunut laitteeseen ja vasta tal-

lennuksen purun jälkeen on päästy analysoimaan videota ja eeg-käyrää. 

Uusi pilvipalveluita käyttävä teknologia mahdollistaa toimintatapojen ja prosessien kehittämi-

sen ja käyttöön oton. Sairaalan osastolla on laitteiston hankinnasta lähtien mietitty uusia 

mahdollisuuksia ja tapoja tehdä eeg-tutkimuksia. Tässä tapauksessa uusilla mahdollisuuksilla 

ja tavoilla tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä kaikkea kehittyneempi teknologia mahdollistaa lait-

teen käytön osalta eli reaaliaikainen etävalvonta ja mobiilipäätteiltä toimiminen. Useiden 

keskustelujen jälkeen syntyi ajatus tehdä tutkimus, jossa tutkitaan, miten kyseessä olevaa 

laitteistoa voidaan laajemmin hyödyntää sairaaloissa ja miten se vaikuttaa sairaalan proses-

seihin ja toimintatapoihin. 

Tapaustutkimuksen päärakenne tuli Yinin (2014) kirjan mukaan, mutta Staken mallin Sisäinen 

tapaustutkimus (intrinsic case study) kuvaa tutkimusta paremmin kuin Yinin vaihtoehdot. Si-

säisessä tapaustutkimuksessa pyritään ymmärtämään tiettyä tapausta sen yksilöllisine erityis-

piirteineen. Tarkoituksena ei ole laajempien kokonaisuuksien selvittäminen eikä teorioiden 

luominen. 

Tässä tutkimuksessa kerättiin dataa koko prosessin ajan. Se ei rajoittunut pelkästään tapaus-

tutkimukseen, vaan siihen sisältyi ADR-tutkimus ja viimeiseksi tehty kyselytutkimus. Tapaus-

tutkimus oli koko opinnäytetyön alkuun paneva voima, jonka pohjalta kaksi muuta tutkimusta 

toteutettiin. Tietoa kerättiin käytännössä loppuvuodesta 2017 kevääseen 2019. Tapaustutki-

muksesta saatu tieto ja siitä analysoidut tulokset olivat koko tutkimusketjun perusta, josta 

jaettiin tietoa yrityksen muille toimipisteille. Näin toimipaikkojen henkilökunta pystyi hyö-

dyntämään saatua tietoa omilla asiakkaillaan, joiden palautteista aikanaan tehtiin kolmas tut-

kimus. 

Tutkimusaineistona perehdyttiin dokumentteihin ja arkistomateriaaleihin, jotka koskivat sai-

raalaan hankittua laitteistoa ja sen hankintaprosessia. Tutkimushaastattelun metodina käytet-

tiin strukturoimatonta haastattelumenetelmää. Tutkimushaastattelun lisäksi suoritettiin osal-

listuvaa havainnointia laitteistoa käytettäessä. Tämä oli hyvä asia, koska asiakaskäynneillä 

pystyttiin aina keskustelemaan uusista havainnoista, jotka liittyivät laitteiston käytettävyy-

teen. Näitä havaintoja ja keskusteluja käytettiin myös kolmannen tutkimuksen tekemisessä. 

Opinnäytetyön tapaustutkimusta analysoitiin Pattern Matching -tekniikalla. Se vertailee empi-

riaan perustuvaa kuviota, mikä perustuu tapaustutkimuksen havaintoihin, jotka on ennustettu 

ennen tietojen keräämistä. Jos empiiriset ja ennustetut mallit näyttävät olevan samankaltai-

sia, tulokset voivat auttaa tapaustutkimuksessa vahvistamaan sen sisäistä pätevyyttä (Yin, 

2014, 143-144). Tutkimuksessa voi olla useita riippuvia muuttujia ja erilaisia tuloksia. Jos 
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jokaisen tuloksen osalta alun perin ennustetut olettamukset ovat osuneet oikeaan, voidaan 

tehdä vahvoja syy-seuraus suhteita. Tämän tutkimuksen olettamat olivat seuraavat: 

— Pilvipalvelut mahdollistavat toimintatapojen muutoksen 

— Uutta teknologian eeg-laitteisto mahdollistaa paremmat analyysit ja helpottaa analyysien 

tekemistä sairaalan ulkopuolelta 

— Hinnoittelumalli tulee aiheuttamaan keskustelua 

— Hankintaosastot eivät taivu kovin helposti uuteen hinnoittelumalliin 

— Sairaala IT-ylläpidosta vastaavat yritykset eivät hyväksy julkisen pilvipalvelun käyttöä 

Näiden olettamusten ja niihin saatujen vastausten perusteella tutkimus, jossa on määritelty 

yhtäläiset riippuvaiset muuttujat. olet ennustanut kokonaistuloksen, joka kattaa kaikki nämä 

muuttujat. jos tulokset ovat ennustettuja, voit tehdä vankan johtopäätöksen. 

6.2 Sairaala-2 – Action Design Research 

Sairaala-2-tutkimus päätettiin toteuttaa uudehkolla tutkimusmetodilla nimeltään Action De-

sign Research (ADR). Tästä tutkimuksesta saadut tulokset pohjautuvat enemmän haastatte-

luissa tapahtuneisiin keskusteluihin ja niistä johdettuihin ideoihin ja ajatuksiin kuin selkeäm-

min konkretiaan perustunut ensimmäinen tutkimus. 

ADR tutkimusmetodina tukee tutkimusta, jossa ei käsitellä pelkästään suunnitteluteorioita 

vaan myös käytännön ongelmia. Sopivien teoreettisten lähestymistapojen puuttumisista joh-

tuen sekä käytännön liiketoiminnan tarpeista, ADR mahdollistaa tietoteknisen artifaktin ra-

kentamisen, puuttumisen sekä arvioinnin (BIE) ja antaa työkalut teorian luomiseen tutkijoiden 

ja ammattilaisten asiantuntemuksen avulla. ADR auttaa rakentamaan ja ohjaamaan prosessin 

artefaktin kolmiosaisen luomisen; alkukehitys, parannukset vastavuoroisesti muotoilemalla 

molemminpuolisesti merkittävissä sidosryhmissä, ja samanaikainen arviointi. 

Perustelu tämän mallin käyttämiselle on se, että tarkoituksena oli kehittää toimintamalli, jo-

hon kuuluu olemassa olevat eeg-laitteisto ja sen yhdistäminen kohdeorganisaation päivittäi-

seen toimintaan toimintaprosesseja kehittämällä. Uuden prosessin luomisessa ADR auttaa tut-

kijoita vaikuttamaan prosessin artifaktin suunnitteluun ja luomaan sekä kehittämään suunnit-

teluperiaatteita. 

Tutkimusmetodi oli tutkijalle uusi, joten siinä edettiin varsin suoraviivaisesti Sein ja ym. 

(2011) ADR suunnitteluprosessin mukaan, taulukko 1. Ongelman muotoilu painottui enemmän 

käytännön innoittamaan suunnitteluun, koska tutkimuskohteena oli organisaatio, jossa oltiin 

ottamassa käyttöön uutta tekniikkaa käyttävä laitteisto ja sen teknisen toteutuksen mahdol-

listama osaston toimintatapojen muuttaminen. Tämän seurauksena tutkimuksen painopiste 

kohdistui enemmän ADR-metodin toiseen kohtaan, BIE, sillä se antaa suurimman hyödyn tä-

män laajuisessa tutkimuksessa, kun käytettävä aika ja resurssit olivat rajalliset. 
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BIE määritellään sen mukaan, onko artifakti tai innovaatio teknologista vai onko siihen tarkoi-

tus ottaa mukaa organisaatiota (Sein ja ym. 2011, 42) Tässä tutkimuksessa oli ilmeistä, että 

käytettävä malli on organisaatio BIE-malli, kuvio 14, koska tarkoituksena on kehittää BIE-syk-

lien avulla toimiva toimintaprosessi uudelle laitteistolle ja sen käyttämiselle organisaatiossa. 

BIE-syklin voidaan ajatella olevan samantapainen kuin toimintatutkimuksen iterointikierros, 

jossa idea tai artifakti muovautuu iterointikierroksilla kohti lopullista muotoaan. Iterointikier-

rokset päättyvät silloin, kun yhtenäisartefakti (ensamble artifact) hyväksytään tai hylätään ja 

lisäsykleillä ei saada enää tarpeeksi muutosta (Sein ja ym. 2011, 42). 

Yhden tutkijan ja tutkimuksen aikataulun vuoksi organisaatiodominantti BIE-malli muokataan 

tutkimukseen sopivaksi, kuvio 14. Samaan johtopäätökseen ovat päätyneet muun muassa Pe-

tersson & Lundberg (2016, 224), kun he totesivat käytettävän BIE:n muodon riippuvan siitä, 

mikä on tutkimuksen kohde ja miten BIE soveltuu kyseessä olevaan tutkimukseen. Sein ja ym. 

(2011, 43) sanovat, että tutkimusprosessia pitää muuttaa sen mukaan, mitä paremmin yhdis-

telmäartifaktia (ensamble artifact) kyetään ymmärtämään. 

Tämän tutkimusryhmän loppukäyttäjät ja ammattilaiset olivat samoja henkilöitä, kuvio 16, 

joten loppukäyttäjät ja ammattilaiset (practitioners) olivat samassa alpha-syklissä samalla ta-

solla. Alkuperäisessä mallissa he ovat samassa syklissä, mutta eri tasolla. Erona IT-dominant-

tiin BIE-malliin on siinä, että IT-BIE:n alpha-osiossa ammattilaiset vastaavat kehittämisestä 

ilman loppukäyttäjiä ja loppukäyttäjät tulevat mukaan vasta beta-syklissä.  

On tärkeää huomata, että koko ketju IT-artefaktin luomisesta organisaation toiminnan 

muuttamiseen tulisi yhdistää jatkuvaan arviointiin riippumatta siitä, mikä BIE-malli on 

käytössä (Sein ja ym, 2011, 43). Myös Klier, Klier & Muschter (2016, 429) ovat todenneet, että 

”yhdistelmäartifaktit eivät ole staattisia, vaan ne kehittyvät dynaamisesti sekä alkuperäisen 

suunnittelun että jatkuvan uudelleensuunnittelun ympäristöistä organisatorisen käytön 

kautta”. Pries-Heje & Baskerville (2008, 738) sanovat organisaatiomuutoksen lähestymistavan 

olevan aina tapauskohtainen ja se sovitetaan vallitsevaan ympäristöön. Herrera & van 

Hillgerberg (2016, 226) katsovat ADR:n antavan IT innovaatioiden tutkimiseen työkaluja, jotka 

koskevat organisaatioon ja loppukäyttäjiin kohdistuvaa vuorovaikutusta. 

Ammatikorkeakoulun periaatteiden takiatutkimus ei ollut puhtaasti tieteellinen. Siksi tässä ei 

painotettu suunnitteluperiaatteiden luomista ja kehittämistä. Organisaation oppimisteorian 

(Organizational learning theory) ja yhdenmukaisen tekniikan hyväksymisen ja käytön teorian 

(Unified theory of acceptance and use of technology) todettiin tukevan tutkimuksen aikana 

tehtyjä havaintoja. 
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Kuvio 16: BIE: n muoto, joka on otettu käyttöön käsitteiden syntymismenetelmän kehittämi-

sessä. Mukaillen Sein ja ym. (2011). 

ADR-metodilla toteutettuja tutkimuksia ei ole vielä kovin paljon tehty, mutta löydetyistä tut-

kimuksista pystyi tekemään sen johtopäätöksen, että ADR soveltuu erinomaisesti tietojärjes-

telmätieteen alaisiin tutkimuksiin (kts. Klier ja ym. 2016, Petersson & Lundberg, 2016; She-

rer, 2014; Herrera & van Hillgersberg, 2016). Voidaan todeta, että moneen muuhun tutkimus-

metodiin verrattuna ADR on selvästi enemmän vuorovaikutteinen ja sen ansiosta tutkijat pys-

tyvät tarvittaessa helpommin muokkaamaan alkuperäistä suunnitelmaa ja sitouttamaan ADR-

ryhmään osallistuvia sekä organisaation henkilökuntaa. Kuten lähdeaineistoina käytetyissä tie-

teellisissä ADR-julkaisuissa oli todettu, myös tässä tutkimuksessa erityishuomiota saivat eten-

kin BIE-osiot. Niiden myötä keskustelun määrä tutkimuksiin osallistuneiden kesken kasvoi sel-

västi, mikä vastaavasti auttoi saavuttamaan tutkimuksissa paremmat lopputulokset. Tämä on 

ollut myös tutkimusmetodinkehittäjien tahtotila. 

7 Tulokset ja johtopäätökset 

Tässä luvussa kerrotaan tutkimusten tulokset ja niistä koostetut johtopäätökset. Tarkoituk-

sena oli parantaa potilaskokemusta ja tutkimusten laatua, jotka vastaavasti auttavat sairaa-

lan henkilökuntaa tarkempiin analyyseihin. Lisäksi toiminnasta saadaan kustannussäästöjä, 

kun potilas lähetetään kotiin yöksi mittauslaitteen kanssa. Kotimittauksilla saavutettu kapasi-

teetin vapautuminen sairaalassa voidaan hyödyntää ottamalla uusia potilaita tutkimuksiin, 

mikä vastaavasti lyhentää potilasjonoja ja tehostaa toimintaa. Duben ja Parén (2003, 609) 

Reseacher 

Practiti-

oners/end-

users 

ADR-
team 

The generic schema of organization-dominant BIE 

Arti-
fact 

Contribu-
tion to the 
specific en-
semble be-
ing de-
signed 

Utility for 
the users 

The 1st case study was used as a first part of the BIE phase and another 
study as a second part of the cycle. Adopted from Sein ja ym. the re-
searcher and the end-users/practitioners were the ADR team. 
 

Alpha Beta 



 49 
 

 

mukaan on usein todettu, että yksittäinen tapaustutkimus ei pysty tuottamaan riittävää todis-

tusaineistoa tarvittavan usein, jotta sen perusteella voitaisiin tehdä tarkkoja päätelmiä. 

7.1 Tulokset – Sairaala-1 

Tutkimustuloksista saatiin esille konkreettisia asioita, joita pystytään hyödyntämään monella 

tavalla. Tutkitun laitteiston nykyteknologian mukainen toteutus vaikuttaa käyttökokemukseen 

myönteisellä tavalla ja sillä voidaan luoda toimintaa monipuolistavia menetelmiä. Näitä ovat 

esimerkiksi langattomuus ja pilvitallennus, jotka helpottavat hoitohenkilökunnan ja lääkärei-

den reaaliaikaisen online-valvonnan tekemistä ilman paikkasidonnaisuutta. Tässä sairaalassa 

laitteistoa on suunniteltu käytettäväksi ensisijaisesti lastenosastolla, sillä laitteen pieni koko 

helpottaa hoitajien työskentelyä ahtaissa tiloissa. Lisäksi laitteen pieni koko ei ole lapsen sil-

missä niin pelottava kuin tavallisesti käytettävä rutiini-eeg-laitevaunu. 

Ensimmäisen tutkimus keskittyi uuden laitteiston ja toimintatavan tuomiin mahdollisuuksiin 

päivittäisessä työssä sairaalassa. Tapaustutkimuksen edetessä tuli esille useita asioita, joita 

oli muun muassa IT-osastojen aluksi vastahakoinen suhtautuminen pilvipalvelun käyttöön ja 

uuteen hinnoittelutapaan liittyvä kankeus, joista sittemmin muodostui pohja tuleviin tutki-

muksiin. Tutkimusten tallennusongelma ratkaistiin sillä, että sairaalan IT-palvelutarjoaja pe-

rusti yksityisen pilven (private cloud), jolloin palvelin ja sinne tallennettava tieto sijaitsee 

sairaalan tiloissa ja hallinnassa. 

Sairaalassa tehtyjen testien perusteella tutkimustietokoneen yhteys pilvipalvelimeen päätet-

tiin muodostaa 4G-yhteydellä, koska sairaalan langattoman verkon taajuuksilta löydettiin lii-

kaa häiriöitä, jotka johtuivat muista sairaalan käyttämistä laitteista. Häiriöt aiheuttivat muun 

muassa, että verkko kuormittui liikaa ja hidastui. Eeg-tutkimuksista saatavan videodatan 

määrä on huomattava, jolloin häiriötön yhteys on oleellisen tärkeä. Käytetty 4G-yhteys myös 

mahdollistaa laitteiston käyttämisen kotitutkimuksissa ilman asetusmuutoksia. 

Tutkimuksen tekoaikaan laitteistoa ei ollut vielä käytetty kliinisissä tutkimuksissa oikeilla po-

tilailla, koska osastolla oli muita kiireitä. Loppuvuodesta 2018 sairaala teki ensimmäisen oi-

kean tutkimuksen ja siitä saatujen kokemusten perusteella voidaan todeta tapaustutkimuksen 

tulosten tukevan kliinisen tutkimuksen aikana tehtyjä havaintoja. 

Analyysien perusteella tutkimuksessa saatiin vastaukset alla oleviin olettamiin Pattern Mat-

ching -tekniikalla. Näiden olettamusten ja niihin saatujen vastausten perusteella on tehty tut-

kimus, jossa on määritelty riippuvat muuttujat. Jokainen alla mainittu olettamus edustaa eri-

laisia riippuvaisia muuttujia. Tutkimusta arvioitiin erilaisilla kvantitatiivisilla toimenpiteillä ja 

ennustettu kokonaistulos kattaa kaikki nämä muuttujat. Saadut tulokset ovat samat, joita en-

nustettiin ennen tutkimuksen tekoa. Sen perusteella voi tehdä vankan johtopäätöksen, että 
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pilvipalvelupohjainen tutkimuslaitteisto, uusi hinnoittelumalli ja mainittujen sidosryhmien 

toiminta oli ennen tutkimusta tehdyn oletusten mukainen: 

— Pilvipalvelut mahdollistavat toimintatapojen muutoksen 

— Uutta teknologian eeg-laitteisto mahdollistaa paremmat analyysit ja helpottaa analyysien 

tekemistä sairaalan ulkopuolelta 

— Hinnoittelumalli tulee aiheuttamaan keskustelua 

— Hankintaosastojen prosessit eivät ole vielä valmiita uuteen hinnoittelumalliin 

— Sairaala IT-ylläpidosta vastaavat yritykset eivät hyväksy julkisen pilvipalvelun käyttöä 

7.2 Tulokset – Sairaala-2 

Ennen tutkimusta arveltiin muun muassa, että julkisen pilvipalvelun käyttö aiheuttaa vastus-

tusta tietoturvallisuuden ja ylläpidon kannalta. Myös uuden käyttöperusteisen hinnoittelun ar-

veltiin olevan vielä liian monimutkainen tämän hetkiseen tilanteeseen. 

Tässä tutkimuksessa sairaala oli myös juuri ottanut laitteiston käyttöönsä ja tutkimus tehtiin 

käyttöönoton alussa. Kun toimintamenetelmistä ja potilastutkimuksista saatu kokemus 

kasvaa, muodostuu tarkempi kuva saavutetuista hyödyistä ja haitoista. Tutkimussyklin (BIE) 

avulla saatiin selville, että on mahdollista luoda useita erilaisia toimintatapaprosesseja: 

potilaiden tutkiminen potilashotellissa, henkilökunnan kotikäynti laitteen kanssa potilaan 

luokse tai potilas tulee sairaalaan, jossa laitteisto laitetaan käyttökuntoon ja potilas lähtee 

laitteiston kanssa takaisin kotiinsa. ADR-syklien avulla pystyttiin valitsemaan paras malli 

tämän hetkiseen tilanteeseen sopivaksi. Parhaimmaksi vaihtoehdoksi osoittautui potilaan 

tuleminen sairaalaan ja siellä laitteen käyttökuntoon laittaminen, koska se mahdollisti 

parhaiten henkilökunnan resurssien käytön. 

Tutkimukseen varattu aika ja tutkimusajankohta vaikuttivat siihen, että eri toimintapro-

sesseja ei voitu yksityiskohtaisesti tutkia ja vertailla. Tuloksista kävi silti ilmi tarve lisä-

henkilökunnalle, riippumatta siitä, millaista toimintatapaa käytettiin. Samaan aikaan juuri 

henkilöstöresurssit vaikuttavat oleellisesti siihen, mihin suuntaan toimintaprosessia kehite-

tään ja miten pystytään saavuttamaan paras mahdollinen lopputulos muuttamatta organisaa-

tion tämän hetkistä toimintaa liikaa. 

Yleisellä tasolla julkisen sektorin käytettävissä olevat varat ovat tiukassa eikä pääministeri 

Sipilän 2015 – 2019 johtaman hallituksen esittämä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamis-

hanke ole poistanut uhkakuvia rahoituksen pienenemisestä. 

Osa saaduista tutkimustuloksista rajattiin pois, koska tästä tutkimuksesta tehtiin konferenssia 

varten abstrakti. Nämä pois jätetyt tulokset eivät liittyneet kyseessä olevan konferenssin 

aiheeseen, vaan ne olivat osittain samoja, enemmän muihin toimijoihin liittyviä asioita, joita 

löytyi Sairaala1-tutkimuksessa. Taulukko 1 kuvaa ADR-prosessin. 
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Vaiheet ja periaatteet Artifakti 

Vaihe 1: Ongelman muotoilu 
 

Periaate 1: Käytännön in-
noittama tutkimus 
 

Tutkia miten uuden teknolo-
gian laitteisto vaikuttaa or-
ganisaation toimintaan 

Tunnistus: Osaston toimin-
nan kehittämismahdollisuu-
det.  

Periaate2: Teoriaan perus-
tuva artifakti 

Käytetty organisaation 
oppimisteoria sekä yhden-
mukainen tekniikan hyväksy-
misen ja käytön teoria. 

Vaihe 2: BIE: Building (rakentaminen), Intervention (interventio) ja Evaluation 
(arviointi) 
 

Periaate 3: Vastavuoroinen 
muotoilu 
 

Ongelmat käsiteltiin iteratii-
visesti ja muotoiltiin yhteis-
työssä käytännön suunnitte-
lijoiden ja loppukäyttäjien 
kanssa. 

Alfa-sykli: Kehitettiin mah-
dollisia toimintamalleja, 
joista toimimattomimmat 
karsiutuivat syklin aikana 
pois. 
 
Beta-sykli: 
Jatkettiin toimivimman mal-
lin kehittämistä 

Periaate 4: Roolit 
 

ADR-tiimi sisälsi tutkijan ja 
loppukäyttäjät, jotka toimi-
vat myös harjoittajina (prac-
titioners) 

Periaate 5: Autenttinen ja 
samanaikainen arviointi 

ADR-tiimi arvioi toimintaa ja 
kehitystä 

Vaihe 3: Pohdinta ja oppiminen 
 

Periaate 6: Ohjattu synty Tunnistettiin, millainen toi-
mintatapa vaaditaan 

Yhdistelmäartifakti perustui 
BIE-syklin tuloksiin. 

Vaihe 4: Oppimisen virallistaminen 
 

Periaate 7: Yleiset tulokset Yhdistelmäartifaktin suun-
nittelu BIE:n avulla 

Kokonaisuus, joka sisältää 
toimintaprosessin. 
 

Taulukko 1: ADR-tutkimusprosessin vaiheet 

7.3 Tulosten yhtäläisyyksiä 

Sairaala1 ja Sairaala2 omien erillisten tulosten lisäksi molemmista tutkimuksista nousi esille 

yhteneväisiä piirteitä. Uusi hinnoittelutapa, joka muodostuu ohjelmiston vuotuisista 

lisenssimaksuista ja tutkimusmäärään perustuvasta hinnoittelusta, on herättänyt paljon 

keskustelua. Kun tähän kokonaisuuteen kuuluu vielä kertakuluna maksettava laitteisto, on 

yleinen kustannustason nousu ilmeinen. Tässä pitää kuitenkin huomioida se, että laitteistojen 

teknisen toteutuksen myötä laitteistojen ylläpitoon kuluva aika on selvästi pienempi kuin 

vanhalla laitteistolla. 

Kaikista huomionarvoisin etu, jonka tämä uusi järjestelmä antaa, on se, että sillä pystytään 

hallinnoimaan nykyisiä Pohjoismaissa noin 99 % markkinaosuudella käytössä olevia eeg-

laitteita. Hallinnalla tarkoitetaan tässä vanhojen laitteistojen ohjausta uuden 

potilastietokantaliittymän kautta. Tällöin vanhojen laitteistojen tietokannat muunnetaan 

yhdeksi uudeksi tietokannaksi, jolloin voidaan lukea vanhoja sekä arkistoituja tutkimuksia. 
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Tämän mahdollisuuden antama hyöty on erittäin merkittävä, koska silloin riittää, että 

sairaaloilla on käytössä vain yksi ylläpidettävä järjestelmä. Samoja havaintoja tehtiin myös 

kolmannen konferenssiabstraktiin ”Cloud services in the field of Electroencephalography 

equipment” johtaneesta tutkimuksesta, jonka tuloksia avataan luvussa 8 Keskustelu.  

8 Keskustelu 

Tässä luvussa pohditaan ja keskustellaan niistä asioista, joita tuli ilmi tutkimusten aikana ja 

miten kolmanteen tutkimukseen kerätty materiaali auttoi ymmärtämään muutosta, minkä 

eeg-laitteiston tekninen toteutus ja sen myötä hinnoittelutavan muuttuminen aiheuttaa. 

8.1 Havaintoja 

Suurin syy asioiden havaitsemiselle johtui pääasiassa siitä, että kyseessä olevien eeg-laittei-

den valikoima (ambulatorinen kotikäyttö, rutiini-eeg, teho-osastomonitorointi) on laajentu-

nut. Laitteiden tekninen toteutus on kehittynyt vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Myös uu-

denlaiseen hinnoittelumalliin siirtyminen on nostettu voimakkaasti esille niin laitevalmistajan 

kuin jälleenmyyjien toimesta. Kun tutkimuksiin liittyvän laitteiston markkinointitoimenpiteet 

on aloitettu, niin samalla on saatu kerättyä tietoa myös muista Pohjoismaista. 

Tutkimustuloksia ja niistä saatuja havaintoja pystyttiin käyttämään hyväksi yrityksemme toi-

minnassa muissa Pohjoismaissa, kun laitteistoja ja uutta toimintatapaa esiteltiin asiakkaille. 

Tutkimuksilla kerätty tieto ei siis pelkästään liittynyt laitteiden käyttöön, vaan tuloksissa tuli 

esille esimerkiksi uuteen hinnoittelumalliin liittyviä epäilyjä ja sairaaloiden toimintaproses-

sien jäykkyyttä. Tässä on huomioitava se, että uuden tekniikan ja laitteiston mahdollistamat 

ideaaliset toimintaprosessien muutokset lisäävät henkilöstökuluja ainakin jonkin verran, jos 

halutaan ylläpitää sama palvelutaso. 

Vastaavasti potilaskokemusten paraneminen sillä, että tutkimuksia pystytään tekemään koti-

oloissa, jolloin potilaan käyttäytyminen on luonnollisempaa kuin sairaalassa ja vuorokausikus-

tannus on halvempaa kuin sairaalayön kustannus. Varsinkin lapsille kotona tehtävät tutkimuk-

set ovat helpompia, kun saa olla tutussa ympäristössä ja tutkimukset antavat realistisempia 

tutkimustuloksia. Keskustelujen perusteella esimerkiksi lapsien epileptiset kohtaukset tulevat 

paremmin esille tutussa ympäristössä, mutta vastaavasti toiminnalliset kohtaukset saadaan 

helpommin näkyviin sairaalaympäristössä. 

Tutkimustulosten perusteella on selvää, että uudet hinnoittelumallit tuovat haasteita. Julki-

nen sektori ei välttämättä ole vielä niin joustava, että uusi hinnoittelumalli tulisi, varsinkaan 

isojen hankintojen kohdalla, käyttöön nopealla aikataululla. Erityisesti kolmannessa tutkimuk-

sessa tuli esille, että olisi kaikkien (sairaalat, hankintatoimet, laitevalmistaja ja maahan-

tuojat) kannalta hyvä, jos tulevaisuuden hankinta- ja hinnoittelumallien mahdollisuuksista, 

pystytään keskustelemaan mahdollisimman laajalla osanottajakokoonpanolla. Tässä 
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pilvipalvelumallilla tarkoitetaan käyttöön perustuvaa hinnoittelua. Saatujen selvitysten perus-

teella myös muissa Pohjoismaissa on samankaltainen tilanne hinnoittelumallien kanssa. 

Opinnäytetyön kahden ensimmäisen tutkimuksen tekoaikaan alkuvuodesta 2018 uusi hinnoit-

telumalli, käyttöperusteinen laskutus, oli alkutekijöissään, koska tutkimuslaitteisto oli vasta 

tullut markkinoille ja toimintamalli haki vielä muotoaan. Näissä tutkimuksissa ei selvitetty 

millaisia eri hinnoittelurakenteita sairaaloissa on käytössä, vaan kokemukset perustuivat lait-

teiden hankintaprosesseihin ja keskusteluihin useamman sairaalan henkilökuntaryhmien edus-

tajien kanssa (hankinta- ja tekninen-osasto sekä käyttäjät eli hoitajat, fyysikot ja lääkärit). 

Vaikka SaaS-periaatteella toimivat palvelut ovat yleisin pilvipalvelumallien muoto, olisi silti 

erittäin haastavaa selvittää, mikä liiketoiminta- tai hinnoittelumalli olisi käyttäjille kustan-

nustehokkain. Tämän lisäksi on otettava huomioon se, että eri erikoissairaanhoidon aloilla lai-

temyyjillä on ollut erilaisia tapoja hinnoitella tuotteitaan. Esimerkiksi kallis laitteisto on voitu 

myydä halvalla, mutta jokaisessa tutkimuksessa tarvittavat välttämättömät yksinmyyntituot-

teet on hinnoiteltu kalliiksi. 

Rohitratana & Altman (2012) simuloidun tutkimuksen mukaan suurille yrityksille, kuten esi-

merkiksi sairaaloille, ohjelmistojen hankkiminen kertamaksulla tulisi halvemmaksi kuin käyt-

töperusteinen toimintamalli. Tutkimuksen arvot ja luvut perustuvat EU:n ”Small and medium-

sized enterpises (SMEs)” määritelmiin (EU, 2003). Tämä ei kuitenkaan ole yksiselitteinen ja 

helposti tulkittava asia. Sairaaloissa on monia eri osastoja, jotka käyttävät hyvin erilaisia lait-

teistoja ja joiden käytön määrä vaihtelee. 

8.2 Kyselytutkimus 

Tähän opinnäytetyöhön liittyy vielä kolmas eHealth The 24th ISfTeH International-konferens-

siin lähetetty ja sinne hyväksytty abstrakti aiheena “data-driven health”, ” Cloud services in 

the field of electroencephalography equipment”, jonka tuloksia käsitellään tässä kappaleessa. 

Mikä olisi kansantaloudellisesti edullisin tai toimivin ratkaisu? Tällä hetkellä sairaaloiden ICT-

toiminnasta vastaavat joko sairaalan oma IT-osasto tai ulkopuolinen palveluntarjoaja (hallitut 

IT-palveluntarjoajat, Managed IT Services), joista osa tarjoaa palveluitaan useammassa sai-

raalassa. Sairaaloiden IT-palveluita tarjoavien yhtiöiden vastahakoinen suhtautuminen julkisia 

pilvipalveluita kohtaan oli hieman yllättävää. Myös muissa Pohjoismaissa on huomattu, että 

sairaaloiden IT-palveluista vastaavat yritykset eivät ole innokkaita ottamaan käyttöön julkisia 

pilviä. Lähemmin tarkasteltuna voidaan todeta, että nämä IT-yhtiöt tarjoavat itse ylläpitämi-

ään palvelimia, yksityisiä pilviään. Toiselta kannalta katsottuna tämä on täysin ymmärrettä-

vää, koska periaatteessa julkisen pilvipalvelun tarjoajat ovat sairaaloiden IT-palveluista vas-

taavien yritysten kilpailijoita. Ne kilpailevat samoilla markkinoilla, vaikka tässä tapauksessa 
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julkisen pilven tarjoaja ei itse osallistu tallennustilan hinnoitteluun, vaan se määritellään lai-

tevalmistajan toimesta. 

Kustannusten pienentämiseksi yhtenä ratkaisuna voisi olla kansallisen pilvipalvelun, johon 

kaikki sairaalat siirtäisivät datansa. Kun pilvipalveluiden ansaintamalli perustuu käytön mää-

rään ja mitä enemmän käytetään sitä halvemmat hinnat käyttäjille ovat. Koska eeg-laitteisto 

mahdollistaa erilaisten käyttäjäryhmien luomisen, pilvipalveluun voidaan määrittää jokaiselle 

käyttäjäorganisaatiolle oma instanssinsa, jonne muut toimijat eivät pääse kirjautumaan. 

Tämä tapa lisäisi pilvipalveluiden käyttöä ja alentaisi käyttömaksuja Suomen mittakaavassa. 

Myös luottamus siihen, että potilastiedot ja data ovat paremmassa turvassa, kun pilvipalvelu-

jen tarjoaja on kotimainen palveluntuottaja. 

Pilvipalvelut aiheena on kuitenkin varsin ajankohtainen ja nyt vuoden 2019 alkupuolella laite-

tiedustelujen määrä on kasvanut huomattavasti. Osaksi siihen liittyy sairaaloiden laitekannan 

uusimisaikataulut, osaksi tietoturva-asiat. Kiristyneet vaatimukset uusien ohjelmistojen käyt-

täjälokitiedostojen määrään ja esimerkiksi tietyn Microsoft SQL-palvelinversion tukipalvelui-

den päättyminen. 

Suomessa monet sairaalalaitteet käyttävät sairaalan tietoverkkoa, joka on yleensä suojattu 

sairaalaverkko. Tietoturva-asiat ovat nousseet esille entistä enemmän, koska kehityksen 

suunta menee kohti mobiilipalveluja ja yhä useampi tutkimuslaite menee potilaiden mukana 

kotiin ja yhdistyvät sieltä internetin tai SIM-kortin kautta sairaalan verkkoon tai mahdolliseen 

pilvipalveluun. Tutkimusten mukaan terveydenhuoltoala on yksi suosituimmista kyberrikollis-

ten iskukohteista. Miksi Hallitut IT-palveluntarjoajat eivät ole halukkaita hyväksymään julkisia 

pilvipalveluita vaan suosivat yksityisiä pilviä? Yleisin argumentti on ollut turvallisuuden puute. 

Kukaan ei kiellä tietoturvaongelmia, joita pilvipalveluliiketoiminnalla on ollut aiemmin, mutta 

nykyään pilvipalvelujen tarjoajien on mahdotonta harjoittaa liiketoimintaa, jos ilmenee min-

käänlaisia turvallisuusongelmia. Tällä tarkoitetaan potilaan tietosuojaa ja lääketieteellisten 

tietojen turvallista siirtoa (Abbas ja ym. 2016, 809; AbuKhousa ja ym. 2012, 634). 

Kaikesta huolimatta yleinen suhtautuminen pilvipalveluihin on tullut myönteisemmäksi viime 

vuosien aikana, kun on ymmärretty pilvipalveluiden mahdollistama organisaatioiden toimin-

nan kehittäminen ja parantaminen. Tähän on myös vaikuttanut yleinen suuntaus, jossa tieto-

tekniikan käyttö on yhä enenevässä määrin siirtymässä mobiililaitteisiin. Julkinen sektori ylei-

sellä tasolla on haastava, koska sen datamäärä on huomattava ja jos tiedot tallennetaan pil-

veen, pilvipalveluiden tarjoajan pitää olla valtion hyväksymä toimija. Viime aikoina tervey-

denhuollon yksityissektorin toimijat ovat osoittaneet kiinnostusta julkisiin pilvipalveluihin. 

Niillä on samat säännöt kuin julkisella sektorilla, mutta tietomäärien vuoksi heille on helpom-

paa ja halvempaa käyttää julkisia pilvipalveluita. 
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Jatkuvasti tiukentuvilla kansallisilla säännöksillä säännellään sitä, missä terveystietoja voi-

daan tallentaa. EU: n tietosuoja-asetus sallii tietojen tallentamisen EU: n sisällä, mutta jotkut 

maat ovat kieltäneet terveystietojen säilyttämisen oman maansa ulkopuolella. Suomen valti-

olla on suunnitelmissa, että tulevaisuudessa kansalaisten terveystiedot pitää tallentaa Suo-

messa sijaitsevaan palveluun. 

9 Lopuksi 

Opinnäytetyössä selvitettiin ja tutkittiin, miten sinänsä jo yleisesti käytössä olevat tietotekni-

set ratkaisut ja palvelut mahdollisesti vaikuttavat sairaalan osaston toimintaan ja toiminta-

prosesseihin sekä mitä mahdollisuuksia ne luovat niin potilaille kuin henkilökunnalle, kun tar-

koituksena oli ymmärtää kotioloissa käytettävää lääketieteellistä tutkimuslaitteistoa. Tieteel-

lisellä tasolla tutkimukset eivät mielestäni tuoneet esille mitään uutta ja olemassa oleva teo-

ria organisaatioista piti paikkansa, kuten myös yhdenmukainen tekniikan hyväksymisen ja käy-

tön teoria. Tekniseltä kannalta uutta toiminnallisuutta tuli sitä vastoin runsaasti, mutta silti 

käytettävyyden kannalta merkitys on mielestäni jopa vielä suurempi. Erityisesti etävalvonnan 

mahdollisuus, jossa sairaalasta voidaan valvoa potilasta tai teettää erilaisia tehtäviä reaa-

liajassa erottaa tämän uuden sukupolven laitteen vanhoista. Nämä kaksi, alun perin koti-

oloissa tehtäviä eeg-tallennuksia varten suunniteltua laitteistoa aloittivat uuden aikakauden 

pohjoismaisissa eeg-tutkimuksissa. 

Opinnäytetyöhön liittyvissä tutkimuksissa saatuja kokemuksia on jaettu sairaaloihin muissa 

Pohjoismaissa ja laitteiston valmistajalle. Tarkoituksena on kehittää avointa keskustelua lait-

teistojen käyttäjien, kehittäjien ja jälleenmyyjien kanssa koskien muun muassa laitteistojen 

kehitystarpeita ja ohjelmiston toiminnallisuutta. Tällä tavalla saadaan sitoutettua kehittämi-

seen paljon osaamista ja tietotaitoa, mikä jossain vaiheessa päätyy potilaiden hyväksi muun 

muassa tarkempien tutkimustulosten muodossa, kun laitteistoja jatkuvasti kehitetään ja luo-

daan uusia tutkimusmalleja lääketieteen osaajien ehdotusten mukaan. 

Tutkimustulokset auttoivat ymmärtämään, että pelkästään laitteistojen esittely ja tekniset 

ominaisuudet eivät enää ole riittäviä asioita tuotteiden saamiseksi markkinoille. Uudenlaisen 

teknologian myötä myös perinteiset liiketoimintamallit ovat murroksessa, ja niiden avulla on 

syntynyt erilaisia ansaintamalleja, joita pyritään saamaan käyttöön myös sairaalamaailmassa. 

Sairaalamaailma on hyvin perinteinen toimiala ja toimintatavoiltaan sen voi sanoa olevan 

vähintään jäykähkö, mutta siellä selvästi on havaittavissa muutoshalukkuutta. Tämän voidaan 

katsoa olevan myönteisiä, koska maailma on jatkuvassa muutoksessa ja jos muutoksessa 

haluaa pysyä mukana, on pakko muuttua itsekin. Uusia asioita käyttöön otettaessa hyvin usein 

organisaatioissa ilmenee muutosvastaisuutta, kun asioita ja vakiintuneita toimintatapoja 

muutetaan, mikä on inhimillistä. Muutosten tavoitteena on kehittää prosesseja ja keventää 

työtaakkaa, mutta samalla saattaa herätä epävarmuus omasta työstä ja osaamisesta. Kuten 

aiemmin mainittiin, nämä tutkimukset tehtiin varhaisessa vaiheessa laitteiden käyttöönoton 
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jälkeen. Tutkimushaastatteluissa keskusteltiin erilaisista skenaarioista, miten järjestelmää 

voisi käyttää tulevaisuudessa. Oli positiivista havaita, että suhtautuminen laitteiston 

mahdollistamiin muutoksiin ei tukenut yleistä kokemusta negatiivisesta muutosvastarinnasta  

Tulevaisuudessa tämän tyyppiset laitteistot tulevat yleisimmiksi terveydenhuollossa. Mielen-

kiintoisia jatkotutkimuksia olisi tutkimukset, joiden tarkoituksena olisi selvittää, pystytäänkö 

potilasjonoja lyhentämään pilvipalvelupohjaisilla tutkimuslaitteilla. Tutkimuksissa osalla poti-

laista tutkimukset tehtäisiin kodeissa ja osalla potilaista normaalisti sairaaloista. Huomioita-

vaa olisi, että tutkimukset tehtäisiin alueella, jossa potilas- ja tutkimusmäärät olisivat kor-

keat suhteessa tutkivan osaston kokoon. 
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The change in the functioning of the cloud service. Case: video-EEG 

Jukka Laaksonen, BBA, YAMK, Jyri Rajamäki, D.Sc. (Tech.), PhD, Adjunct professor 

Laurea-university of applied sciences 

Background: The first cloud-based video EEG equipment in the Nordic countries and the cloud 

computing services they need have been implemented in Case1 central hospital’s operating 

environment. The use of cloud services is not yet routine health care in Finland due to several 

factors; eg the suspicion / control of IT departments and the loss of revenue / security fea-

tures. 

Objectives: The aim of this study was to study how the new philosophy of EEG equipment in-

fluences the functioning of the hospital's Department of Clinical Neurophysiology and, conse-

quently, to modify the methods and to develop new functions. Currently, cloud services are 

not used extensively. 

Methods: Yin (2009) case study was used as a research strategy. The research material was 

used for hardware and related documentation, the observation during the deployment pro-

cess, and interviews. 

Results: A new type of application enables new and more diversified methods compared to 

the current (local storage). These include: wireless, cloud, real-time online surveillance of 

nursing staff and physician without site connectivity. Although the hardware manufacturer 

has primarily designed the video for EEG recording in homes / hospital hotels, it was found to 

be well suited for use in hospital departments where ambulatory EEG recordings are needed. 

Conclusions: The small size, movability and wireless capability of the device facilitate and 

streamline the care and patient mobility, etc. The image of two high quality HD cameras ena-

bles considerably more current equipment (1pc 640x480) better image quality, which facili-

tates analysis and analysis accuracy when analyzing take into account the EEG curve and the 

improvement in image quality (eye / facial movements) of the video corresponding to the de-

viation of the curve. Cloud storage also allows analysis of results to be carried out anywhere 

in the world that can be connected to the cloud 

Sources: 

R. Yin (2009). Case study research design and methods, Thousand Oaks: Sage Publications. 
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Use of Data Cloud Services in Clinical Environment. Case: 2 x Video-Elec-

troencephalography in different domains 

Jukka Laaksonen, BBA, Master’s degree program 1 and Jyri Rajamäki, D.Sc. (Tech.), PhD, Ad-

junct professor 2 

1 Laurea University of Applied Sciences, Vanha maantie 9, 02650 Espoo, Finland 

2 Laurea University of Applied Sciences, Vanha maantie 9, 02650 Espoo, Finland 

Abstract 

The first cloud-based video EEG equipment in the Nordic countries and the cloud computing 

services they need have been implemented in two Center Hospital's operating environment in 

Finland. This combination together with sophisticated software has increased usability and 

versatility of Video-EEG recordings and has created opportunity to alter current processes. 

Keywords: Video-EEG, Cloud computing, Process change. 

Objectives 

This is 2nd of two individual studies regarding same issue but with different research methods, 

case study and Action Design Research. The aim was to find out how the new philosophy of 

EEG devices affect the hospital's Clinical Neurophysiology facility. Also the change of methods 

and a development of new functions while at the same time gathering information on how 

new methods in hospital and home can be utilized in the most effective way and how to de-

velop observation and experience activities. 

Methods 

In this abstract, two different studies are performed on the same topic, where one environ-

ment is a hospital, the other one is a home. 

According to Peterson et al. an artefact can be specified as a specific bundle of hardware and 

software that is assembled to fulfil information needs [1]. In addition to this we find that es-

pecially in this study, the patient's research site, home or hospital, can be considered as part 

of artifact together with hardware and software. 

The first study was conducted in a hospital where patients were studied with new equipment 

in a hospital environment. The research method used was case study as the aim of the study 

was to make new quizzes and describe the phenomena that arise when introducing a new 

type of hardware and operating methods [2].  
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The second study was carried out using Action Design Research (ADR) method consisting of 

four different phases [3] 

1.  problem formulation,  

2. building, intervention and evaluation (BIE),  

3. reflection and learning,  

4. formalization of learning, 

 

Fig. 1. The form of BIE adopted in the development of the concept generation method. Adapted 

from Sein et al. [3]. 

Results 

A new operating system, wireless, cloud, remote surveillance by nursing staff may have trig-

gered a fundamental change of possibilities to perform patient recordings and versatile use of 

the equipment. The hospitals participating in the study have just started using the equipment 

and the studies were done at the very beginning of the deployment of the hardware, so expe-

rience gained by methods evolves and gives a better picture of the benefits and disad-

vantages as the number of recordings increases. 

Conclusions 

The compact size, portability and wireless functionality combined with cloud services and 

availability of the recording for any authorized consultant for immediate analysis of the re-

cording, makes it easy and streamlines the care and patient mobility. The analysis compares 

the EEG curve and video, whereof the doctor makes the interpretation. The improvement of 
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searcher and the end-users/practitioners were the ADR team. 
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image quality simultaneously improves the quality of findings seen in the EEG curve (eye- / 

facial- / limb movements). The recordings saved in a cloud can be analyzed anywhere in the 

world by authorized consultants. This technology, several-days of video-EEG recordings to be 

done at home, which is a significant improvement i.e. for children’s recordings. The results 

are more realistic when the recording takes place in a familiar environment. 
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Cloud services in the field of Electroencephalography equipment 

Jukka Laaksonen1, BBA, Master’s degree program, Jyri Rajamäki2, PhD, D.Sc. (Tech.) 

Laurea University of applied sciences 

Introduction 

In recent years eHealth services and cloud based (public/private) computing has gained a lot 

of attention in healthcare business and/or services. Despite of that, it is well-known fact that 

the healthcare industry has fallen behind when comparing many other fields in the deploying 

of information technology and Cloud computing technologies. Security has been presented as 

the main reason why public cloud services should be avoided, but what is the actual truth be-

hind that? This study is a continuation of the study "Use of Data Cloud Services in Clinical En-

vironment - Case Video-EEG" presented in eHealth2018 - The 23rd ISfTeH International Con-

ference's. 

Material and Methods 

Surveys related to this study have been made to people who have conducted interviews / sur-

veys / experience surveys in hospitals in Sweden, Norway and Denmark. In Finland, similar ac-

tions have been taken by the author and his colleague. Interviewees were responsible for the 

Electroencephalography (EEG) equipment in hospitals or were hospitals' ICT operators, i.e. 

mainly external partners (Managed IT services, MITS). 

Results 

Managed IT service providers are not keen to accept public cloud services but rather private 

clouds provided by themselves. Most common argument is the lack of security. No one denies 

security problems what cloud computing business has had, but nowadays it’s impossible for 

cloud service providers to do business if security issues occur, such as patient’s data privacy 

and secure transfer of medical data (Abbas et al. 2016, AbuKhousa et al. 2012). 

This study also clarified for hospital staff and ICT practitioners the operating principle of the 

EEG equipment, which in this case is Software-as-a-Service (SaaS). The cloud service models 

can be identified in a variety of contexts, but there are three basic models for describing ser-

vice entities: Infrastructure (IaaS), Service Platform (PaaS) and Application Platform (SaaS) 

(Baun et al. 2011). SaaS is the top layer of a three-tier cloud service model and usually it is 

meant to be used as “pay per use”, in other words, user pays only what he/she uses (Salo, 

2010). In this case, hospital pays EEG acquisition, review and other analyzing options, videos 

etc. when needed. 

Discussion 
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This study does not take the stand on what kind of cloud model (public / private) hospitals 

should be introduced, but mainly to highlight different perspectives. It is understandable that 

MITS providers want to play a part in growing markets, and public cloud service providers are 

their competitors. “According to an International Data Corporation (IDC) Health Insights IT 

spending forecast report, IT spending by the Western European healthcare sector is projected 

to increase from $12.9 billion in 2016 to $14.1 billion in 2021. Hospitals represent around 62% 

of total Western European healthcare IT spending, and that is expected to grow at 1.9% Com-

pound Annual Growth Rate (CAGR) to 2021” (IDC, 2018).  

A very general concern about cloud services is cyber security, but ignorance of the issue af-

fects people's thinking and, consequently, the business idea world. Jiří Hanák (2015) has 

listed five most common fears of the cloud: 

1. Fear of change when there’s no going back 

2. Fear of data security 

3. The fear of accessibility 

4. Fear of high expenses 

5. Fear of losing control. 

Cloud specialist David Linthicum has said wisely “Your data is only as vulnerable as your secu-

rity protocols, cloud or not” (Linthicum. 2015). 
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