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sairaalan videoneuvottelutoiminnan toimintamallia ja palvelumuotoa. Videoneuvottelutoiminta on yleistynyt osaksi päivittäistä työtä. Tarkoitus oli kartoittaa organisaatiossa videoneuvottelujen nykytilanne, hahmotella vaatimukset, kysyä kokemuksia Kuopiosta ja pilotoida videoneuvottelun teknistä ratkaisua. Alun
perin suunniteltiin kahta pilotointia, mutta näistä vain yksi toteutui organisaation
budjettikurin takia. Tutkimusmenetelmänä käytettiin tapaustutkimusta, jossa kohdetta tutkitaan syvällisesti. Pilotoinnista toteutettiin laadullinen kysely.
Opinnäytetyössä saatiin määriteltyä nykytilanne ja vaatimukset videoneuvottelutarpeille. Pilotointi osoitti Skype for Business -ohjelman toimivuuden. Pilotointiin
liittyvän kyselyn tulosten perusteella Skypen käyttö koettiin pääosin helpoksi. Tulosten perusteella videoneuvottelutoimintaa pystytään tehostamaan. Projektiin
tehty työ myös helpottaa videoneuvottelutoiminnan kehittämistä tulevaisuudessa.
Skype for Business soveltuu laajasti organisaation sisäisten videoyhteyksien
sekä lääkärimeetingien toteuttamiseen. Lääkärimeetingit ovat lääkärien keskinäisiä tiedonjako -tilaisuuksia. Skypen käyttö on loppukäyttäjän vastuulla, joten sen
käyttö vähentää Videopalvelut -tiimin osalta hallinnointityötä. Lisäksi Skypen käytöstä ei tule erillisiä videoyhteyskuluja, joten sen käyttö tuo säästöjä. Tulevaisuutta ajatellen saatiin muodostettua asiantuntijaryhmiä, joiden kesken videoneuvottelutoimintaa ja Videovisit -videosiltapalvelua voidaan kehittää eteenpäin.
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The aim of this thesis was to develop the operating model and service mode of
video conferencing activities of the target company Tampere University Hospital.
The aim was to map the current state of video conferencing in the organization,
outline the requirements, ask experiences from Kuopio and conduct pilot exercise
to test a new technical solution. Originally, two pilots was planned, but only one
was done because of organizational budgeting. The method of the thesis is a
case study. The pilot was to be a qualitative survey.
The thesis defined the current situation and requirements for video conferencing
needs. Piloting proved the functionality of Skype for Business. The results of the
pilot questionnaire point that Skype was largely considered easy to use. Video
conferencing activities can be enhanced further. The work on the project will also
facilitate the future development of video conferencing.
Skype for Business is well suited for in-house video conferencing and doctor
meetings. Doctor meetings are an information sharing event between doctors.
The use of Skype for Business is on the responsibility of the end user, so using
Skype will reduce the administrative workload for the Video Services team. In
addition there are no separate video connection costs for Skype, so using it will
save costs. With a view to the future, we were able to form expert groups with
whom to further develop video conferencing and the Videovisit -video bridge service.
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1 JOHDANTO

Tämä opinnäytetyö on osa Tampereen ammattikorkeakoulun Teknologiaosaamisen johtamisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Opinnäytetyön aihe löytyi
luontevasti videoneuvottelutoiminnan kehittämisestä, johon liittyvä projekti on
meneillään opinnäytetyön tekijän Jani Immosen työorganisaatiossa Tampereen
yliopistollisessa sairaalassa (Tays).
Videoneuvottelujen tekninen toteutus ja alustaratkaisut ovat muuttuneet paljon
20 vuodessa. Kuluttaja-asiakkaille tutut ilmaiset ja helposti käytettävät videoneuvotteluratkaisut ovat yleistyneet myös työpaikoilla. Yritysasiakkaille maksulliset ohjelmistot ovat osin samoja joita kuluttaja-asiakkaat käyttävät ilmaiseksi.
Painopiste on siirtynyt kalliista videoneuvottelulaitteista työasemapohjaisiin ratkaisuihin.

1.1 Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää kohdeyrityksen Tampereen yliopistollisen sairaalan videoneuvottelutoiminnan toimintamallia ja palvelumuotoa.
Tays on osa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä (PSHP) ja vastuussa hoidon tuottamisesta. Videoneuvottelujen toimintaympäristö elää murroksessa ja viime vuosina videoyhteyksien määrän kasvu on ollut huomattavaa. Kokoustilojen videoneuvottelulaitteista suunta on kasvavissa määrin ollut työasemapohjaiseen
videoneuvotteluun. Videoneuvotteluiden organisointi on ollut Osaamisen kehittämisyksikön (entinen Koulutuspalvelut) vastuulla ja sitä on hoitanut yksikön
alaisuudessa toimiva Videopalvelut –tiimi, jonka jäsen opinnäytetyön kirjoittaja
Jani Immonen on. Videoyhteyksien määrän kasvaessa on myös videoyhteyksien organisointiin käytetty työmäärä kasvanut. Resurssit työn tekemiseen ovat
kuitenkin pysyneet suuremmilta osin samana. Aiempi toimintamalli videoneuvottelujen organisoinnissa on jäänyt vanhanaikaiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä.
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Tämän työn tarkoitus on kartoittaa organisaatiossa videoneuvottelujen tämän
hetkistä tilannetta ja teknologioita. Lisäksi hahmotellaan eri videoneuvottelujen
vaatimukset ja pohditaan teknistä ratkaisua ja uutta palvelumallia. Vertailevia
kokemuksia kysytään Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Videoneuvottelutilaisuuksia on useita erilaisia ja näiden luokittelu auttaa hahmottamaan paitsi kokonaisuutta, myös mahdollisia tulevaisuuden toteutustapoja. Työn konkreettisina
vaiheina on myös tiedottaa videoneuvottelutoiminnan nykytilasta Taysin työntekijöitä sekä tukea videoneuvottelutoiminnan tulevaisuuden suunnittelua sen siirtyessä Istekki Oy:lle. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on omistajaosakas Istekki
Oy:ssä. Tämän tiedottamisen on tarkoitus vastata kysymykseen: Miksi tarvitaan
muutos? Lisäksi konkreettiseen osuuteen kuuluu pilotointi, jossa testataan erilaista teknistä ratkaisua ja siihen liittyvää uutta toimintamallia. Uudessa toimintamallissa loppukäyttäjällä on aiempaa enemmän vastuuta videoyhteydestä.
Kyselyillä kartoitetaan ratkaisujen toimivuutta ja mahdollisia ongelmakohtia.

Kuvio 1. Videoneuvottelutoiminnan kehittämisprojekti ja opinnäytetyö.
Kuvio 1 auttaa hahmottamaan, kuinka opinnäytetyö kattaa projektin vaiheita.
Opinnäytetyö sivuaa jo 2018 aloitettua määrittelytyötä. Tietohallinto on antanut
Istekki Oy:lle toimeksiannon videoneuvottelutoiminnan haltuun ottamisesta ja
toteuttamisesta määrittelytyön sekä pilotointien pohjalta. Toimeksiannon mukaan Istekki kehittää videoneuvottelutoiminnasta liiketoimintamallin. Pääosa
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opinnäytetyöstä koskee aineiston kokoamista, jolla Istekkiä ja Taysin henkilökuntaa tiedotetaan sekä vaihtoehtoisten mallien tarvemäärittelyä ja pilotointia.
Tämän työn lähtötiedot perustuvat Jani Immosen osaamiseen ja kokemuksiin
seitsemän vuoden ajalta työtehtävissä. Ammattinimikkeenä on AV-sihteeri. Videoneuvottelutoiminta on tässä ajassa kasvanut huomattavasti. Organisaatio on
kertaalleen kilpailuttanut videoneuvottelujen videosiltaoperaattorin. Nyt tapahtuva muutos on suurempi kuin aikaisemmin. Päävastuu videoneuvottelutoiminnasta tullaan siirtämään Istekille, jolla on PSHP:n teknologiapalveluiden operatiivinen vastuu. Palvelumuoto tulee asiakkaan näkökulmasta muuttumaan.
Tällä hetkellä videoneuvottelutoimintaa toteuttaa Osaamisen kehittämisyksikön
Videopalvelut –tiimi. Tiimi koostuu kolmesta vakituisesta työntekijästä: Jani Immonen, Mika Martikainen ja Jarkko Salomaa. Videopalvelut –tiimin työtehtäviin
kuuluu videoneuvottelujen organisoinnin ja toteuttamisen lisäksi videotuotanto,
valokuvaus, äänitys ja median upotukset internet sivuihin, kuten Taysin verkkoopinnot Moodle-ympäristöön sekä muita audiovisuaalisen alan työtehtäviä.
Videoneuvottelutoiminnan kehittämisprojekti koostuu seuraavista osista: Videoneuvottelutoiminnan määrittely, Istekin perehdyttäminen nykytilaan, aineiston kerääminen, vaihtoehtoisten toimintamallien määrittely ja pilotointi, sekä toimeksianto Istekille. Istekin toimeksianto koskee videoneuvottelutoiminnan toteuttamisen ottamista haltuun. Tämän ympärille Istekki kehittää liiketoimintamallin, jolla toteutus rahoitetaan. Kuvio 2 auttaa hahmottamaan projektin kokonaiskuvaa.
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Kuvio 2. Videoneuvottelutoiminnan kehittämisprojekti

Rajaukset
Opinnäytetyön ulkopuolelle rajataan leikkaussalilähetykset, tilaisuuksien tallennus sekä streaming. PSHP:n tytäryhtiöistä Akuteekki ja kuvantamiskeskus käyttävät Videopalvelut –tiimin videoyhteyspalveluita. Sydänkeskuksella ja Coxalla
on omat videoneuvotteluratkaisunsa. Tästä opinnäytetyöstä rajataan pois Sydänkeskuksen ja Coxan videoneuvottelut. Tämä opinnäytetyö ei ota kantaa Istekin
videoneuvottelutoiminnan liiketoimintamalliin.
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1.2 Opinnäytetyön viitekehys
Opinnäytetyön taustalukemiseksi luin Project managent – A systems approach
to planning, scheduling, and controlling (2017) sekä ITIL v3 (2011). Kyseiset kirjat käsittelevät projektinhallinnan yleisesti käytettyjä standardeja ja ohjeita sekä
ohjeita IT-palveluiden hallintaan ja johtamiseen.
Opinnäytetyön teoreettisena viitekehyksenä toimivat seuraavat opinnäytetyöt:
Hänninen (2012) Videoneuvottelulaitteiden käyttöönotto ja opastus pohjois-karjalan ammattikorkeakoulussa; Kaarne (2017) Kokeneiden videoneuvottelijoiden
käsityksiä työelämän videoneuvotteluista; Pusa (2017) Neuvottelun perusteet ja
videoneuvottelun nykytila ja tulevaisuus; Savolainen (2012) Asiakastiedottamisen kehittäminen internetissä - Case: häiriökartta; Sinervirta (2010) Sosiaalinen
media yrityksen extranet-järjestelmänä.
Lähteinä käytän myös useita organisaation sisäisiä dokumentteja kuten Osaamisen kehittämisyksikön toimintakertomukset vuosilta 2014-2018 ja Videopalvelut –tiimin käytännön työlistoja videoyhteyksistä ja laitteista. Kattavampi listaus
kaikista lähteistä löytyy Lähteet –välilehdeltä.

1.3 Tutkimusmenetelmät
Videoneuvottelutoiminnan kehittäminen -opinnäytetyö on arvioiva ja vertaileva
kehitystyö, tutkimusasetelmana on toimintatutkimus. Toimintatutkimuksessa
pyritään kehittämään kohdeorganisaatiota sen toimintatapoihin vaikuttamisen
kautta. Tutkimusmenetelmänä käytetään tapaustutkimusta, jossa kohdetta tutkitaan syvällisesti. Tapaustutkimuksen tavoitteena on tuottaa yksilöllistä tietoa tutkimuskohteesta. Työvaiheina tarvemäärittely, Kuopiosta kysytään kyselyllä vertaiskokemuksia ja pilotointiin liittyen tehdään laadullinen kysely. Tarvemäärittelyssä keskitytään erilaisten videoneuvottelutilaisuuksien määrittämiseen. Videotoimintaa on kehitetty yhdessä keskustellen ja ratkaisuja etsien.
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Kehitystyöllä tarkoitetaan toimintaa, jonka päämääränä on tutkimustulosten
avulla saavuttaa uusia ja parannettuja tuotteita, tuotantovälineitä tai -menetelmiä
(Tuomi 2007, 120).
Tapaustutkimus voi käsittää yhden tai useamman tapauksen yhtäaikaisen tarkastelun. Oleellista on, että tutkittava tapaus muodostaa jonkinlaisen kokonaisuuden. Esimerkiksi toimeksiantona tehdyt opinnäytetyöt ovat usein tapaustutkimuksia, sillä aihe saadaan työnantajalta tai muulta työelämästä, jolloin ne liittyvät tiettyyn yritykseen tai organisaatioon. Tiedonhankintatapoina esimerkiksi
tässä työssä käytettävät: kyselyt, havainnointi, haastattelut ja arkistomateriaalin
käyttö. Näin ollen kerättävä aineisto voi olla joko kvantitatiivista eli määrällistä
tai kvalitatiivista eli laadullista. Luonteeltaan tapaustutkimus voi olla kuvailevaa,
teoriaa luovaa tai teoriaa haastavaa. (Järvinen ja Järvinen 2004, 75; SaaranenKauppinen ja Puusniekka 2006.)
Toimintatutkimuksesta ei ole yhtä yleisesti hyväksyttyä, yksiselitteistä määritelmää. Toimintatutkimus on yleisnimitys sellaisille lähestymistavoille, joissa tutkimuskohteeseen pyritään tavalla tai toisella vaikuttamaan, tekemään tutkimuksellisin keinoin käytäntöön kohdistuva interventio. (Eskola ja Suoranta 2000,
126.)
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2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA NYKYTILA

Toimintaympäristönä sairaalaympäristö on haastava. Osa palveluista tuotetaan
yhtiöitetyissä yrityksissä, joissa sairaanhoitopiiri on omistajana. Näiden toimijoiden välillä tarvitaan eri osapuolien välisiä neuvotteluja ja sopimuksia ennen kuin
asiat konkreettisesti etenevät. Tietoturva on sairaalaympäristössä luonnollisesti
tiukka. Koska joissakin videoyhteyksissä lähetetään potilastietoja, on palvelujentarjoajien palvelujen muokkaaminen ja hyväksyminen tietoturvanäkökulmasta hidasta.
Videoneuvottelun H.323 formaattia tukeva videosillan palveluntarjoaja kilpailutettiin vuonna 2015. Tämä muutos toi mukanaan mahdollisuuden osallistua videoyhteyteen myös selaimen kautta. Aikaisemmin oli oltu täysin riippuvaisia videoneuvottelulaitteista. Lisäksi organisaatiossa otettiin käyttöön Lync, jonka seuraajasovellus on nykyään Skype For Business. Hallinnointityömäärä ei kuitenkaan saatu kilpailutuksen yhteydessä vähennettyä, vaan se osittain jopa kasvoi.

2.1 Sidosryhmät
Videoneuvottelutoimintaan liittyy paljon sidosryhmiä, joiden kanssa toimitaan yhteistyössä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alaisuudessa toimii lisäksi useita yhtiöitettyjä liikelaitoksia. Tässä luvussa esittelen opinnäytetyön kannalta keskeisimmät toimijat.
Sidosryhmiin kuuluvat tapahtumajärjestäjät, kokoustilojen omistajat ja vuokraajat, videoyhteyksien tilaajat sekä tekniset toimijat. Tapahtumajärjestäjiä ovat lääkärimeetingien (sairaalan käyttämä termi lääkäritapaamisista) yhteyshenkilöt,
koulutuskoordinaattorit ja muut sisäiset sekä ulkoiset tapahtumajärjestäjät. Kokoustilojen omistajat ja vuokraajat ovat Pikante-ravintolat, Taysin yksiköt ja Tays
Asiakaspalvelu. Videoyhteyksien tilaajat ovat aluesairaaloiden vastuuhenkilöryhmät, muiden sairaaloiden, ulkoiset ja sisäiset yksittäiset loppukäyttäjät. Teknisiin
toimijoihin kuuluu Fujitsu, Tays tietohallinto, Istekki Oy ja muiden organisaatioiden videoyhteyspalveluiden tekniset tuottajat. (Tays 2019a.)
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2.1.1 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on 23 jäsenkunnan omistama kuntayhtymä. Jäsenkuntia ovat Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Jämsä, Kangasala, Kihniö,
Kuhmoinen, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tehtävänä on tuottaa vaativan erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja. Hoidon tuottaa Tampereen yliopistollinen sairaala Tays. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella asuu yhteensä yli puoli
miljoonaa asukasta. (Tays 2019b.)
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimintoja on vuosien aikana yhtiöitetty. Tytäryhtiöitä ovat muun muassa Akuteekki, kuvantamiskeskus, Sydänkeskus ja Coxa.
PSHP:n ja Tampereen kaupungin yhteisesti omistamiksi yhtiöiksi on yhtiöitetty
kuljetustoiminta Tuomi Logistiikka Oy:ksi ja ruokahuolto Pirkanmaan Voimia
Oy:ksi.

Tampereen yliopistollinen sairaala, Tays
Tampereen yliopistollinen sairaala on osa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä. Taysiin
kuuluu Kaupin keskussairaalan lisäksi Hatanpään, Pitkäniemen, Valkeakosken
ja Vammalan sairaalat.

Tietohallinto
Taysilla on oma tietohallintoyksikkö, joka toimii Tietohallinto ja teknologia vastuualueen alaisuudessa. Tietohallinto ja teknologia vastuualue on Palvelukeskuksen
alaisuudessa. Tietohallinto ja teknologia vastuualue tuottaa tietohallintapalvelut
tietojärjestelmien elinkaaren ajalle sekä tieto- ja viestiteknologian palvelut, kuten
puhelin-, työasema- ja tietoliikennepalvelut. Tietohallinto johtaa tietohallintopalveluiden toteuttamista. (Tays 2018a.)

13
Osaamisen kehittämisyksikkö
Osaamisen kehittämisyksikkö (ent. Koulutuspalvelut) on Tays Palvelukeskuksen
alaisuudessa toimivan Henkilöstö- ja asiakaspalvelut –vastuualueen yksikkö.
Osaamisen kehittämisyksikön toimintaan kuuluu Videopalvelut -tiimi. Videopalvelut vastaavat videoneuvottelutoiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta.
Osaamisen kehittämisenyksikön muita tehtäviä ovat muun muassa koulutusten
suunnittelu, organisointi ja järjestäminen, hoiva-alan opiskelijoiden ohjaus ja Taitokeskuksen simulaatiokoulutukset, sekä Kirurgian koulutuskeskuksen toiminta,
jossa harjoitellaan leikkauksia vainajilla.

Videopalvelut -tiimi
Videopalvelut -tiimi koostuu kolmesta työntekijästä: Jani Immonen, Jarkko Salomaa ja Mika Martikainen. Tämän lisäksi tiimillä on käytössään siviilipalvelusmiehen työpanosta videoyhteyksien avaamiseen. Siviilipalvelusmies on koko Osaamisen kehittämisyksikön palveluksessa. Ruuhkautuneen työtilanteen vuoksi Videopalvelut -tiimillä on ollut apuna videoyhteyksien avaamisessa vuoden 2018
syksystä alkaen asiakaspalvelukeskuksen työntekijä, projektisuunnittelija Jouni
Kainukangas. Vuonna 2000 videoneuvottelutoiminnan alkaessa yhteyksiä organisoi yksi henkilö.
Videopalvelut -tiimin päätehtäviä on videotuotanto, jonka tavoitteena on tuottaa
videoita Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tarpeisiin. Videoiden aihe vaihtelee ohjevideosta mainosmateriaaliin. Lisäksi valokuvatuotanto on kasvava alue.

2.1.2 Fujitsu Finland Oy
Fujitsu on tietotekniikan palveluita tuottava globaali yritys. Suomessa Fujitsu toimii Fujitsu Finland Oy nimellä. Fujitsu toimii Suomessa noin 40 paikkakunnalla.
Pääkonttori sijaitsee Helsingissä, suurimmat aluetoimipisteet ovat Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Vaasassa ja Oulussa. Fujitsu on ollut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietotekniikan palveluiden päätuottaja. (Fujitsu n.d.)
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2.1.3 Istekki Oy
Istekki on suomalainen kasvava ja kehittyvä yli 500 työntekijän informaatio- sekä
terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijaorganisaatio. Istekki toimii valtakunnallisesti muun muassa vahvana SOTE-organisaatioiden toimijana. Istekki
perustettiin vuonna 2009, jonka jälkeen yritys on kasvanut kiihtyvällä tahdilla. Istekin visiona on olla tärkeimmän työn arvostettu mahdollistaja Suomessa. Istekin
pääkonttori sijaitsee Kuopiossa, jonka lisäksi sillä on toimipisteet Tampereella ja
Jyväskylässä. (Istekki 2016a.)
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on osaomistaja Istekki Oy –yhtiöstä. PSHP on tehnyt Istekin kanssa sopimuksen tietojenhallintapalvelujen toteuksesta. Tulevaisuudessa Istekki tulee korvaamaan Fujitsun roolia tietojenhallintapalvelujen tekijänä. Istekki tulee olemaan isossa roolissa Tays:n videoneuvottelutoiminnan toteuttamisessa tulevaisuudessa. (Istekki 2016b).

2.2 Videoneuvotteluteknologia
Teknologia mahdollistaa jo nyt lähestulkoon videoneuvottelun millä laitteella ja
missä tahansa. Sekä kiinteät, että mobiilidatayhteydet mahdollistavat videon lähetyksen helposti. Toki ongelmia ja häiriöitä paikoitellen ilmenee varsinkin liikkuessa tien päällä. (Pusa 2017, 16, 33.)
Videoneuvottelulaitteita käytettäessä ei yleensä tarvitse tietää itse laitteiden käyttämästä tekniikasta. Hyvin suunniteltu käyttöliittymä riittää usein sujuvan videoneuvottelun järjestämiseen. Videoneuvotteluissa käytetään kuitenkin paljon
erilaisia tekniikoita ja standardeja, jotta neuvottelut onnistuisivat.
(Liljavirta 2012 ja Hänninen 2012, 13.)
Videoneuvottelut on myös mahdollista järjestää suojatuilla yhteyksillä. Tämä on
tärkeää silloin, kun käsitellään salassa pidettäviä asioita. Videoneuvottelussa
osapuolet näkevät toisensa ja se vähentää väärinymmärryksiä, joita voi syntyä
ilman näköyhteyttä. Videoneuvottelut mahdollistavat myös paremman tiedonkulun sekä yhä nopeammat ja tehokkaammat palaverit. Osapuolien on mahdollista
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esittää toisilleen erilaisia piirroksia ja muita dokumentteja, sekä käyttää esimerkiksi dokumenttikameraa videoneuvottelun aikana. (Lamberg ja Naukkarinen
2009; Hänninen 2012, 5.)
Taysin videoneuvotteluyhteyksiä toteutetaan pääasiassa videoneuvottelulaitteilla, jotka käyttävät H.323 signalointiprotokollaa. Tämän lisäksi on tietokoneelta
käytettäviä ohjelmistoratkaisuja. Taysissa tietokoneelta avattavat videoyhteydet
alkoivat yleistyä, kun Skype for Business (entinen Lync) otettiin käyttöön organisaatiossa. Tulevaisuuden suunta on työasemapohjaiset ratkaisut. Videoneuvottelulaitteiden tarve on kuitenkin vielä koulutustilaisuuksissa. Koulutuksen puhuja
pitää esitystään tietokoneelta ja tämän takia videoneuvottelulaite on toimiva ratkaisu, kun mahdolliset videoyhteysongelmat voidaan ratkaista keskeyttämättä
koulutusta. Sairaalaympäristössä tietoturva on tärkeää ja tämä on huomioitu käytettäviä palveluita määriteltäessä.
Nykytilanteessa videoyhteydet hoidetaan pääasiassa Videovisit-palvelun kautta.
Tässä toimintamallissa Videopalvelut hoitaa käytännön työt. Suunnitellussa Videovisit eRoom ratkaisussa loppukäyttäjä avaisi videoyhteyden työasemalta Videovisit eRoom-sovelluksella. Skype on loppukäyttäjän vastuulla. Skypen käyttöön ohjaamisessa olisi potentiaalisesti saatavissa välittömiä hyötyjä: työmäärä
Videopalvelut-tiimiltä vähenisi ja videoyhteyskulut vähenisivät, koska Skypen
käytöstä ei tule erillisiä videoyhteyskuluja. Organisaatio maksaa Skypen käytöstä
lisenssiä, joka ei ole sidottu sovelluksen käyttömäärään. Tietysti kaikkia tilaisuuksia ei voida hoitaa Skypen avulla.
Videopalvelut -tiimi on hallinnoinut Taysissa olevia videoneuvottelulaitteita. Videoneuvottelulaitteita on seuraavasti: 9 kappaletta yleisissä kokoustiloissa. Yksiköiden omissa kokoustiloissa on 15 kappaletta. Aluesairaaloissa (Hatanpää, Pitkäniemi, Valkeakoski ja Sastamala) laitteita on 15 kappaletta. Videopalvelut -tiimillä on 7 kappaletta laitteita varastossa. Varastossa olevat laitteet ovat pääasiassa varaosina, sillä niistä on hajonnut jokin osa. Kaksi laitetta on varastossa
live-lähetyksiä varten. (Tays 2019c.)
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2.2.1 Videovisit Oy
Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä on sopimus Videovisitin kanssa videosiltapalvelujen toimittamisesta. Sopimuksia hallinnoi Istekki. Videovisit tarjoa videosiltapalveluja monipistevideoyhteyksien toteuttamiseen.
Videovisitin videosillassa toteutettuihin videoyhteyksiin voi osallistua joko H.323
signalointiprotokollaa tukevalla videoneuvottelulaitteella tai työaseman kautta selainpohjaisella käyttöliittymällä. Nykyiset Taysin videoyhteydet toteutetaan pääasiassa Videovisitin videosillan avulla.

eRoom
Videovisit tarjoaa myös eRoom-sovellusta. Tämä on työasemalta avattava videoyhteys, mutta se eroaa selainyhteydestä siinä, että kokoustilan työasemalle
asennetaan eRoom-sovellus. Videoyhteys tilataan tiettyyn kokoustilaan ja avataan eRoom -sovelluksen kautta. Loppukäyttäjän näkökulmasta eRoom on yksinkertaisempi kuin selainyhteyden avaaminen sähköpostilinkin kautta.

2.2.2 Microsoft
Suuren suosion varsinkin yritysmaailmassa on saavuttanut Microsoftin Skype for
Business –sovellus. Skype kokouksiin sisältyykin video-, ääni- ja verkkoneuvottelut internetin välityksellä. Skype kokoukset on mahdollista ajoittaa etukäteen tai
vaihtoehtoisesti aloittaa milloin tahansa. Kokoukseen pystyy osallistumaan maksimissaan 250 henkilöä tietokoneilla, tableteilla, puhelimilla ja neuvottelulaitteistoilla. (Microsoft 2019.)
Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä on sopimus Microsoftin kanssa useista sovelluksista ja palveluista. Istekki hallinnoi sopimuksia. Näihin kuuluu muun muassa
Windows- ja Office-ohjelmistot. Skype-sovellusta käytetään videoyhteyksiin. Tulevaisuudessa Microsoftin Teams -sovellus tulee korvaamaan Skype for Business -sovelluksen.
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Skypen käytössä haasteita tuottaa, että sen käyttö on sidottu Tays organisaation
käyttäjäkohtaisiin verkkotunnuksiin. Tästä johtuen Skypen käyttäminen koulutuksissa ei ole käytännöllistä. Koulutuksissa voi olla useita eri puhujia jotka ovat
usein myös organisaation ulkopuolisia, joten heillä ei ole Taysin verkkotunnuksia.
Koska verkkotunnukset ovat henkilökohtaisia on niillä tietokoneen avaaminen toisen käyttöön kielletty. Tässä tapauksessa sairaala organisaation tiukka tietoturva
luo rajoitteita toiminnalle.

2.2.3 Muut videoneuvotteluratkaisut
Edellä mainittujen ratkaisujen lisäksi on käytännössä myös muita ratkaisuja.
PSHP:n sisäisissä yhteyksissä, jotka rajoittuvat kahden videoneuvottelulaitteen
välille, voidaan käyttää suoraa IP-IP-yhteyttä. Näissä tapauksissa videoneuvottelulaitteesta soitetaan suoraan toiseen videoneuvottelulaitteeseen käyttämällä
laitteen IP-osoitetta.
Tilaisuus johon videoyhteys halutaan, voi olla toisen organisaation järjestämä.
Mahdollisia ulkopuolisia organisaatioita ovat: HUS, Tulli tai Poliisi. Kun tilaisuus
on toisen organisaation järjestämä, käytetään kyseessä olevan organisaation videosiltapalvelua.

2.3 Tarvemäärittelyn teoria
Hankintaprosessin tärkein vaihe on tarpeen määrittely. Toimittajia etsiessä täytyy
olla tiedossa mitä hankitaan. Hankintakohde määritellään asianmukaisesti ja yksiselitteisesti. Määrittely tulee olla tarkoituksenmukainen, tällöin määritellään pakolliset ja merkittävät vaatimukset. Toimittajalla voi olla iso rooli lopullisessa määrittelyssä, näin voidaan etsiä paras mahdollinen toimittaja toimittajamarkkinoilta.
Vaihtoehtoisesti voidaan tuotteelle määrittää yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset tai antaa toiminnalliset määritykset. Palveluiden hankinnassa on syytä määritellä vähintään mitä palvelun tuloksena halutaan. Tarvemäärittelyn tulee sisältää
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hankittavan tuotteen tai palvelun laadulliset spesifikaatiot. Eri toimialoilla voi laadullinen määrittely tarkoittaa hyvin eri asioita. Vaatimustaso tulee olla sellainen,
että organisaatio pystyy vastaamaan oman asiakkaansa laatuvaatimuksiin. (Nieminen 2016, 54–57.)

2.4 Videoneuvottelutilaisuuksien tarvemäärittely
Olen tehnyt Videopalvelut-tiimin kanssa tarkemman määrittelyn erilaisista videoneuvottelutilaisuuksista.

Videoneuvottelutilaisuuksien

yksityiskohtaisempi

määrittely ja siihen liittyvä prosessi löytyy liitetiedostosta 1. Tämä opinnäytetyö
käsittelee seuraavia videoneuvottelutilaisuuksia: lääkärimeetingit, erikoismeetingit, koulutukset, sisäiset info- ja kokoustilaisuudet. Alla on tarkempi kuvaus kyseisistä tarpeista.
Kaikki tilaisuudet vaativat seuraavat toiminnalliset ominaisuudet: kaksisuuntainen video- ja ääniyhteys sekä vähintään yhden ylimääräisen kuvalähteen lähettäminen. Ei-toiminnallisiin vaatimuksiin kuuluvat tukipalvelut eli avun saaminen
ongelmatilanteessa.

2.4.1 Lääkärimeetingit
Lääkärimeetingit ovat hoitotyötä tekevien yksiköiden toistuvia tilaisuuksia, joissa
ovat mukana samat osallistujat. Näissä tilaisuuksissa yksiköt jakavat tietoa ja kokemuksia maakunnissa sijaitsevien sairaaloiden vastaaviin yksiköihin. Myös etäosallistujat ovat pääasiassa samoja tilaisuudesta toiseen. Videoyhteyksiä on toteutettu Videovisit-videosiltapalvelun kautta niin, että tilaisuudet ovat varattavissa
rekisteröityneille käyttäjille. Videopalvelut-tiimi hallinnoi Videovisit-palvelun käyttäjätunnuksia.
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Kuvio 3. Lääkärimeetingit.
Kuvio 3 näyttää lääkärimeetingien määrän kasvun, jota on ollut 51%. Tämän mukana on kasvanut organisointiin käytettävä työaika henkilöresurssien pysyessä
samana. Lääkärimeeting -tilastoihin sisältyy erikoismeetingit. Tiedot on kerätty
arkistomateriaalista, Osaamisen kehittämisyksikön toimintakertomuksista vuosilta 2014-2018.

2.4.2 Erikoismeetingit
Erikoismeetingit ovat lääkärimeetingejä, mutta niissä lähetetään medikaalikuvalähteitä demonstraatiotasoisina. Tämä tarkoittaa esimerkiksi röntgen-kuvia PAXtyöasemalta tai mikroskooppikuvaa. Erikoiskuvalähteet vaativat erikoislaitteistoja, jotta videoyhteydet voidaan toteuttaa. Erikoislaitteistoon sisältyy muun muassa laitteita jotka reitittävät kuvaa valintapaneelin kautta tai laitteita jotka skaalaavat kuvaa tarvittavaan kokoon. Laitteiden käyttö ja säätäminen vaativat käyttäjiltä enemmän osaamista ja työtä kuin vakiolaitteiden kanssa.
Lääkärimeetingejä on seitsemän erilaista: Rintameeting, CRC, kilpirauhassyövän
ongelmameeting, thorax, lymfoomameeting, lihastautimeeting ja Rectum-mee-
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ting. Tilaisuuksien toistuvuus vaihtelee viikottaisesta kuukausittaiseen. Lääkärimeetingejä varten on tehty tilaustyönä av-tekniikka kahteen tilaan, joista tilaisuuksia videoidaan. Yhteensä vuosittain erikoismeetingejä on useita kymmeniä.

2.4.3 Koulutukset
Osaamisen kehittämisyksikkö järjestää tai hallinnoi muiden yksiköiden koulutuksia Taysin toimipisteissä. Suurin osa koulutuksista on maksullisia. Näihin koulutuksiin tarjotaan mahdollisuutta osallistua videovälitteisesti. Tapahtumat ovat
useimmiten yksittäiskoulutuksia. Puheenjohtajat vaihtelevat, joten ei ole olemassa tiettyjä henkilöitä, joita voisi kouluttaa videoyhteyksien avaamiseen. Tuen
tarve on akuutimpi maksavien asiakkaiden takia. Usein koulutusten aikana yleisöstä esitetään kysymyksiä sekä paikan päällä että etäpisteistä.

Kuvio 4. Koulutukset
Kuvio 4 näyttää koulutusten kokonaismäärän ja koulutukset videoyhteydellä.
Koulutustilaisuudet videoyhteydellä on kasvanut 121% vuodesta 2014 vuoteen
2018. Tilasto videoitujen koulutusten määrästä on suuntaa antava, sillä mukana
on myös muista organisaatioista videoyhteydellä vastaanotetut koulutukset. Mui-
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den organisaatioiden koulutuksia videoidaan Taysille muutamia vuodessa. Kuviosta näkee, että koulutukset joissa on videoyhteys ovat määrältään kasvaneet.
Eriteltyä tilastoa siitä kuinka iso osa koulutettavista on osallistunut videoyhteyden
kautta ei ole. Kokemuksen perusteella videoyhteyden kautta osallistuvien määrä
on kasvussa. Tiedot on kerätty arkistomateriaalista, Osaamisen kehittämisyksikön toimintakertomuksista vuosilta 2014-2018.

2.4.4 Sisäiset info- ja kokoustilaisuudet
Taysin toimialueet ja yksiköt järjestävät sisäisiä info- ja henkilöstötilaisuuksia.
Näissä puheenjohtajat ovat lähtökohtaisesti samat. Yhteydet ovat vain organisaation sisäisiä eli Tays keskussairaalan, Hatanpään, Pitkäniemen, Valkeakosken ja Sastamalan välisiä videoyhteyksiä.
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3 VIDEONEUVOTTELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Videoneuvottelutoiminnan kehittäminen on iso projekti, johon liittyy useita eri toimijoita. Tässä luvussa avataan videoneuvottelutoiminnan teoriaa ja käytäntöjä.
Tarkastelussa on erityisesti videoneuvotteluprosessi. Näkökulmaa tuo Kuopion
videoneuvotteluprosessi.

3.1 Videoneuvottelujen teoria
Viestinnällä on lukuisia erilaisia määritelmiä riippuen sen käyttökontekstista. Yksinkertaisimmillaan viestintä tarkoittaa tiedon siirtämistä paikasta toiseen. Tämä
näkemys edustaa viestinnän prosessikoulukuntaa, jossa viestintä nähdään viestien välityksenä tai vaihdantana lähettäjän ja vastaanottajan välillä. Weaverin
(1949, 2) ja Åbergin (2000, 54) mukaan viestintä on prosessi, tapahtuma, jossa
merkityksen antamisen kautta tulkitaan asioiden tilaa ja jossa tämä tulkinta saatetaan muiden kautta vuorovaikutteisen, viestejä välittävän verkoston kautta.
Neuvottelut kuuluvat niin kansakuntien keskinäiseen kommunikaatioon, organisaatioiden väliseen kanssakäymiseen kuin jokapäiväiseen ja arkiseen kommunikointiin ihmissuhteissakin. Neuvottelut ja neuvottelutaidot ovat oleellinen osa diplomaattista toimintatapaa ja ovatkin olleet olemassa yhtä kauan kuin ihmisetkin.
(Lehtonen ja Kortejärvi-Nurmi 1993, 26.)
Bargh & McKenna (2004, 573) ovat todenneet, että globalisoituvassa maailmassa viestintä ja vuorovaikutus tapahtuvat enenevässä määrin verkossa viestien välittyessä tietokoneiden ja internetin välityksellä organisaatioissa ja tiimeissä, perheiden, ystävien ja jopa tuntemattomien ihmisten kesken. (Bargh ja
McKenna 2004, 573.)
Viestinnässä ja sen myötä myös tiedottamisessa on menossa murrosvaihe. Tavat, joilla olemme tottuneet vaihtamaan tietoa, ovat muuttumassa teknologian
vallankumouksen myötä. Esiin nousee erilaisia, täysin uusia kommunikointikanavia, jotka syrjäyttävät tai ovat jo osin syrjäyttäneet vanhat, käytössämme useita
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vuosia olleet viestintätavat. Tämän vuosisadan tiedotustoiminnan harjoittajien tulee ymmärtää nämä muutokset, oppia vaikuttamaan niiden avulla ja hallitsemaan
niitä. (Brown 2009, 4.)
Etuina videoneuvotteluissa voidaan pitää myös entistä tehokkaampia ja nopeampia kokouksia, joissa tiedonkulku on parempaa. Videoneuvotteluihin pääsääntöisesti valmistaudutaan paremmin kuin normaaleihin kokouksiin ja lisäksi videoneuvotteluissa yleensä keskitytään paremmin kokouksen aiheeseen. Dokumenttien ja piirrosten selailu videoneuvotteluiden aikana mahdollistaa helpon tiedon välittämisen ja vähentää merkittävästi väärinkäsityksiä. Neuvotteluiden aikana on myös mahdollista kuvien välittäminen, laitteiden ja esineiden näyttäminen, videoiden katseleminen, kuvien katseleminen, grafiikkakuvien näyttäminen
ja samaan aikaan niiden päälle piirtäminen. Tilaisuuden nauhoittaminen mahdollistaa muidenkin hyötymisen neuvottelusta. (Tietoverkkolaboratorio 2000.)
Kulujen säästämisen lisäksi videoneuvottelut mahdollistavat spontaanit visuaaliset kontaktit etäisyyksistä riippumatta. Vaikka videon välillä käytyä neuvottelua ei
varsinaisesti voida verrata kasvokkain käytyyn neuvotteluun, tuo se kuitenkin
osapuolet lähemmäksi toisiaan kuin sähköpostitse käyty viestintä tai puhelinneuvottelut. Videoneuvottelut mahdollistavat myös paikallisen tai jopa maailmanlaajuisen monipisteneuvottelun. Monipisteneuvottelulla tarkoitetaan sitä, että kolme
tai useampi osapuoli on mukana videoneuvottelussa. Monipisteneuvottelun
avulla saadaan myös maantieteellisesti kauempana olevat paremmin mukaan
neuvotteluihin ja päätöksentekoon. (Tietoverkkolaboratorio 2000.)
Jokainen neuvottelukerta onkin omalla tavallaan erilainen riippuen tilanteesta,
osallistujista, tavoitteesta, puitteista ja asiasta. Näistä asioista johtuen ei neuvotteluilla ole mitään varsinaista yhtä ja oikeaa kaavaa minkä mukaan edetä. Neuvotteluissa on kuitenkin yleistynyt vaiheita ja menettelytapoja, joita useimmat
neuvottelut noudattavat. Näitä vaiheita ovat neuvotteluiden avaus, neuvotteluissa
käytävien asioiden käsittely sekä neuvotteluiden lopetus. (Kielijelppi 2019.)

24
3.2 Videoneuvottelujen käytäntö
Tämän luvun aineistona on arkistomateriaalia Osaamisen kehittämisyksikön toimintakertomuksista vuosilta 2014-2018 (Tays 2014; Tays 2018b). Toimintakertomukset ovat yksikön työntekijöiden kirjoittamia dokumentteja, joiden kirjoittamiseen Jani Immonen on osallistunut.

Kuvio 5. Videoyhteydet 2014-2018.
Kuvio 5 näyttää tilastoa videoneuvotteluista, tilattujen videoyhteyksien kokonaismäärä on kasvanut vuosien 2014-2018 aikana 40%. Vakituisten henkilöresurssien määrä on kuitenkin pysynyt samana. Työmäärän kasvaminen vaatisi uusien
automatisoitujen tilaus- ja tikettijärjestelmän käyttöönottoa. Videopalvelut–tiimin
rajatuilla resursseilla toiminnan kehittäminen on hankalaa. Osittain tämänlaisia
tapauksia varten Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on osakasomistajana Istekki
OY:ssä. Istekki Oy:llä on omasta takaa resursseja sekä osaamista videoneuvottelutoiminnan kehittämiseen.
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3.3 Videoneuvotteluprosessi
Videopalvelut -tiimi jakaa viikoittain videoneuvotteluyhteyksien avaamiseen liittyvät työtehtävät. Videoyhteystilaisuuksiin liittyviin työtehtäviin kuuluu videoyhteyksien avaaminen, tuki, ongelmien ratkonta ja tarvittaessa delegointi eteenpäin
sekä tilastointi. Videopalvelut avataan paikan päällä kokoustilassa noin viisitoistakymmenen minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Aluksi tarkastetaan yhteyksien toimivuus ja sitten jätetään yhteystiedot tilaisuuden puhujalle tai muulle vastuuhenkilölle tukea varten. Tarvittaessa opastetaan laitteiden käytössä.
Mikäli tulee ongelmatilanne josta esimerkiksi tilaaja soittaa, on tehtävänä esiselvittää ongelma, mahdollisesti ratkaista se tai delegoida tieto ongelmasta eteenpäin. Mikäli ongelma on videoneuvottelulaitteen verkkoyhteydessä, tulee olla Fujitsuun yhteydessä. Mikäli kyseessä on kokoustilan laitteissa oleva ongelma, tulee olla Istekkiin yhteydessä.
Taulukko 1. Videoneuvotteluprosessi eri toimijoiden näkökulmasta.

Taulukko 1 on yksinkertaistettu versio nykytilan videoneuvotteluprosessista. Liitteessä 2 on yksityiskohtaisempi versio Taysin prosessikuvauksesta ja myös visio
eRoom ja Skype for business -prosessikuvauksesta.
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Prosessikuvaus
Videoneuvotteluprosessi alkaa tilaajan eli asiakkaan tarpeesta ja yhteydenotosta.
Videoyhteydet tilataan Videopalvelut -tiimin hallinnoimasta yhteissähköpostista.
Saman sähköpostin kautta voi tilata myös muita Videopalvelut –tiimin palveluita.
Videopalvelut -tiimin jäsenistä yksi ottaa tilauksen hoitaakseen. Asiakkaalta kysytään tarvittavat tiedot videoyhteyttä varten. Näihin tietoihin kuuluu: tilaisuuden
nimi, etäpisteiden videoyhteyshenkilöiden yhteystiedot, käytetäänkö Taysin vai
toisen organisaation videosiltapalvelua, Taysin päässä olevan kokoustilan nimi,
kustannuspaikkanumero sisäiseltä asiakkaalta tai laskutustiedot ulkoiselta asiakkaalta videoyhteyskuluja varten. Videoyhteyskulut ovat: 8,90€/h PSHP:n verkossa laitteesta riippumatta ja ulkopuolisille 14,20€/h selainyhteys sekä 23,00€/h
videoneuvottelulaiteyhteys. Videoyhteyslinkkien toimittamista varten tarvitaan
etäpisteiltä sähköpostiosoite. Videopalvelut tiimi hoitaa videoyhteyksien avaamisen keskussairaalalla. Hatanpään, Pitkäniemen, Valkeakosken ja Sastamalan
osalta videoyhteydet avaa paikallinen videoyhteyshenkilö.
Kun kyseessä on videoyhteys uuden asiakkaan kanssa, järjestetään yhteystesti.
Testaamalla varmistetaan palveluiden yhteensopivuus. Koska videoyhteyksiä
järjestetään usein eri sairaaloiden kesken, voivat sairaaloiden tiukat tietoturvalinjaukset vaikuttaa toimivuuteen. Joissakin tapauksissa tarvitaan palomuuriin
avauksia videoyhteyttä varten tai selainyhteyttä varten liitännäisen asentamiseen
pääkäyttäjäoikeudet. Tällöin paikallinen IT-tuki hoitaa liitännäisen asentamisen.
Palautteen käsittely kuuluu myös palveluun. Videoyhteyksien toimiessa yleensä
erillistä palautetta ei tule. Ongelmista tulee palautetta. Palautteisiin vastataan ja
tarvittaessa selvitellään ongelmien syitä.

Tays asiakaspalvelu
Kun kyseessä on kokoustila Taysissa, tulee sen käyttäjän varata kokoustila. Kokoustila voi olla yksikön oma tai Asiakaspalvelun hallinnoima tila. Kun kyseessä
on Asiakaspalvelun hallinnoima tila, pitää asiakkaan varata kokoustilan käyttö
Asiakaspalvelun Tilanvarausjärjestelmän kautta tai puhelimitse.
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Istekki & Fujitsu
Mikäli on tarve saada videoyhteys kokoustilaan, johon ei ole ennen toteutettu videoyhteyttä, tarvitaan Istekin palveluja kokoustilojen laitteiden osalta. Istekki
suunnittelee, tarvittaessa kilpailuttaa sekä hankkii ja asentaa kokoustilojen laitteet. Videopalvelut -tiimi on hoitanut videoneuvottelulaitteiden asetusten määrittelyn. Tämän lisäksi Fujitsun palveluja tarvitaan verkkorasian avaamiseksi videoneuvotteluverkolle ja verkon määrittelyjen tekemistä varten. Tukiasioissa
Istekki vastaa kokoustilojen laitteisiin liittyvistä ongelmista ja Fujitsu verkkoyhteyksiin liittyvistä ongelmista.
Nykyinen videoneuvotteluprosessi on organisoinnin kannalta työläs ja siinä on
turhan monta osapuolta toteutuksen näkökulmasta. Prosessia on mahdollista
tulevaisuudessa yksinkertaistaa ja tiettyjä toimintoja voidaan automatisoida. Organisointityötä voidaan siirtää loppukäyttäjän vastuulle.
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3.4 Kuopion videoneuvotteluprosessi

Opinnäytetyötä varten kysyin kokemuksia Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.
Istekki Oy toimii Kuopiossa ja Tays:ssa ICT-toimittajana ja molemmissa organisaatioissa on Videovisit-palvelu käytössä ja tämän takia vertaiskokemukset ovat
hyödyllisiä.
Taulukko 2. Kuopion videoneuvotteluprosessi.

Kuopion videoneuvotteluprosessi on verrattuna Taysin vastaavaan yksinkertaisempi. Tähän vaikuttaa nimenomaan se, että toimijoita on vähemmän: vain sairaala ja Istekki Oy. Lisäksi työmäärä on jaettu selkeämmin: Loppukäyttäjä huolehtii tilaisuuksien luomisesta sekä tilaamisesta. Istekki hoitaa tukiasiat ja laskutuksen. Taysissa Videopalvelut-tiimille on keskitetty tukiasiat ja hallinnointityötä.
Laskutus kuuluu Tietohallinnolle, mutta siitäkin on työtehtäviä jäänyt Videopalvelut-tiimille.
Kysyin opinnäytetyötäni varten elokuussa 2019 käyttäjäkokemuksia Kuopion yliopistollisen sairaalan infopalveluiden työntekijöiltä. Ritva Hiltunen ja Ritva Heikkinen kirjoittivat yhdessä vastaukset kysymyksiin. Hiltunen ja Heikkinen toimivat
vastaavassa roolissa kuin videopalvelut-tiimi suhteessa videoyhteyksiin.
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Miten videoneuvottelut toimivat käyttäjän näkökulmasta?
Silloin, kun laitteet toimivat hyvin, kaikki onnistuu. Alkuopetuksen on
oltava riittävän perusteellinen, että huomaa, jos on jotain häikkää yhteydessä. Etätuessa on oltava vastuuhenkilö paikalla, joka pystyy
auttamaan tarvittaessa. Me emme ole tietotekniikan ammattilaisia
vaan toimistopuolen ihmisiä, joiden toimenkuvaan on lisätty videoneuvottelujen aukaisu.
Millainen videoneuvotteluprosessi on käyttäjän näkökulmasta?
Entiseen ohjelmaan verrattuna nykyinen on paljon selkeämpi ja helpompi meille. Entisessä meidän piti olla paikalla koko videoinnin
ajan, säätämään lähtevää kuvaa ja kameroita, nyt vai avauksen ja
testauksen ajan. Eli meidän prosessiin kuuluu laitteiden avaus, videoneuvottelun aloitus ja kuvansiirron ja äänen testaus.
Mitä haasteita videoneuvotteluissa on?
Vastapuoli tulee mukaan vasta esityksen alettua ja ei ehditä testata
näkyvyyttä ja ääntä. Vastapuoli ei muista, osaa sammuttaa lähetyksen ajaksi mikrofonia. Esityksen pitäjä ei suostu ottamaan mikrofonia, ääni ei kuulu vastapuolelle ilman mikrofonia. Luennonpitäjä myöhästyy tai ei tule ollenkaan. Yhteysaika on rajallinen, lähetyksen loppumisaika tarkoittaa yhteyden katkeamisaikaa. Koneet eivät ole rikkoutumattomia, joten haastetta aiheuttaa tietokoneella olevat viat,
edellinen koneen käyttäjä tehnyt koneen asetuksiin omia muunnoksia. Kaikki esittäjät eivät ymmärrä tuoda esitystä tikulla, yrittävät käyttää kannettavaa konetta.
Kuopion kokemukset ovat mielenkiintoisia. Suurin ero Taysiin verrattuna on,
että työmäärää on jaettu enemmän Istekki Oy:lle. Toimintamalli tuntuu toimivalta, vaikka haasteita on vieläkin. Pääasiassa haasteet ovat kuitenkin laitteisiin
tai etäosallistujiin liittyviä. Samoja käyttäjiin ja heidän osaamiseen liittyviä haasteita on Taysissakin.
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3.5 Tiedottaminen kehittämisprojektista
Osana opinnäytetyötä on tehtävä jakaa tietoa videoneuvottelutoiminnasta. Tietoa
on tarkoitus jakaa oman organisaation sisällä Taysissa sekä myös Istekille.
Istekki alkaa tietoa saatuaan työstää liiketoimintamalliaan videoneuvottelutoiminnalle.
Videopalvelujen tulevaisuuden skenaarioissa otetaan kantaa mahdollisiin eri
alustaratkaisuihin ja avataan toimintaprosessia eri ratkaisuissa, katso liite 1.
Nämä vaihtoehtoiset mallit on tarkoitettu Istekin liiketoimintamallin suunnittelun
tueksi. Videopalvelut -tiimin ajattelun takana oli kaksi selkeää ajatusta: toimintaprosessin yksinkertaistaminen ja kulujen vähentäminen, johon liittyy LEAN -ajattelu. Nykyisessä toimintaprosessissa on turhan monta osapuolta ja tältä osin toimintaprosessin sujuvoittaminen on erityisesti loppukäyttäjän etu selkeämpänä
palveluna. Nykyisellään Videovisitin kautta järjestettävistä videoyhteyksistä maksetaan tuntiperusteisesti. Tämän rinnalla on jo olemassa olevana ohjelmistona
Skype for Business, jonka käyttölisenssistä organisaatio maksaa jo nykyiselläänkin, eikä Skype for Business:in käytöstä tule muita lisäkuluja kuin videokokouskutsujen lähettämiseen tarvittavat tehokäyttäjä oikeudet 5€/käyttäjä/kuukausi. Videoyhteyskuluista voidaan säästää, jos videoyhteyksiä ohjataan toteutettavaksi
Skype for Business alustalle.

Tiedottaminen Tays
Tehtävänä opinnäytetyössä oli jakaa tietoa videoneuvottelutoiminnasta organisaation sisällä. Tähän liittyen opinnäytetyön tekijä, Jani Immonen tiedotti kehittämisprojektista Osaamisen kehittämisyksikön työntekijöitä 8.5.2019. Henkilöstölle
kerrottiin videoneuvottelutoiminnan nykyisestä tilanteesta ja tulevista muutoksista. Liite 3 sisältää tiedottamisessa käytetyt materiaalit.
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Tiedottaminen Istekki
Tehtävänä opinnäytetyössä oli myös jakaa tietoa Istekille, jotta he voivat suunnitella liiketoimintamallia, jolla toteuttaa videoneuvottelutoimintaa tulevaisuudessa.
Tärkeitä tietoja oli kerätty jo vuoden 2018 aikana. Jani Immonen on ollut Videopalvelut -tiimin jäsenenä tekemässä määrittelyä, katso liite 1. Liitteen pohjalta tiedotettiin Istekin edustajille videoneuvottelutoiminnasta. Tiedotustilaisuuksissa oli
edustajia Osaamisen kehittämisyksiköstä, Tietohallinnosta ja Istekiltä. Näissä tilaisuuksissa asioita käytiin lävitse yhdessä keskustellen.
Ensimmäinen tiedotustilaisuus pidettiin 13.12.2018 FM6-7 rakennuksessa. Kokouksessa käytiin läpi alustavasti ajatus videoneuvottelutoiminnan muutoksen
tarpeesta ja mahdollisesta Istekin tulevasta roolista. Videopalvelut -tiimi sai tehtäväksi tehdä tarvemäärittelyn.
Seuraava tiedotustilaisuus pidettiin 12.02.2019 Tays keskussairaalan kampuksella O-rakennuksessa. Tilaisuudessa Videopalvelut -tiimi kertoi nykyisestä videoneuvottelutoiminnasta käyttäen runkona liitettä 1. Liitteen loppupuoliskolla on
Videopalvelut -tiimin ”tulevaisuuden skenaariot”, joissa on Videopalvelut tiimin
miettimiä mahdollisia toimintamalleja Istekin harkittavaksi.
Kolmas tiedotustilaisuus pidettiin 6.5.2019 taas O-rakennuksella. Tilaisuudessa
todettiin, että Istekin suunnittelutyö ei ollut edennyt toivotusti ja tästä oli muodostunut tarve ulkopuoliselle projektipäällikölle. Pilotointien ajankohdaksi hahmottui
seuraava syksy. Istekin tehtäväksi jäi valita ulkopuolinen projektijohtaja, jotta projektia saadaan eteenpäin.

Syksy 2019
Kesän aikana saatiin tieto, että Taysissa kaikki hankinnat ja projektit pysäytettiin.
Syksylle 2019 suunnitellut palaverit peruuntuivat ja tilanne oli se, että suunnittelutyötä tai projektijohtajaa ei videoneuvottelutoiminnan kehittämiseen saatu. Käytännössä Videovisit eRoom pilotointi oli mahdotonta toteuttaa tässä vaiheessa,
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sillä eRoomin käyttöönottoa ei voitu tehdä. Skype pilotointi oli kuitenkin mahdollista toteuttaa, koska ohjelma oli jo käytössä organisaatiossa.
Tietohallinnon Istekki Oy:lle antama toimeksianto videoneuvottelutoiminnan haltuunottamisesta pysähtyi budjettikurista johtuen. Videoneuvottelutoiminnan haltuunotto voi edetä seuraavan kerran aikaisintaan vuonna 2020. Jo tehtyä selvitys- ja määrittelytyötä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa.
Uutta suuntaa kehittämiselle haettiin keskustellen Videopalvelut-tiimin sisällä
sekä esimiesten kanssa. Videoneuvottelutoimintaa päätettiin kehittää niin, että
Skypen käyttöä lisätään aina kun se on mahdollista. Käytännössä organisaation
sisäiset tilaisuudet ohjataan käyttäjien itse toteutettavaksi Skypellä. Lisäksi lääkärimeetingejä ohjattiin vapaaehtoisuuden pohjalta Skypeen.
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4 UUSIEN TOIMINTAMALLIEN PILOTOINTI

Pilottiprojektin tarkoituksena on edesauttaa hallittua järjestelmän käyttöönottoa ja
löytää mahdollisia heikkouksia ja kehitysmahdollisuuksia (Airaksinen 2018, 43).
Videoneuvottelutoiminnan tulevaisuuden hahmottamiseksi suunniteltiin alun perin kaksi pilotointia. Tarkoituksena oli korvata kokoustilojen H.323 signalointiprotokollaa tukevia videoneuvottelulaitteita työasemapohjaisella ratkaisulla. Pilottien
tarkoituksena oli selkeyttää mahdollisten alustaratkaisujen toimivuutta ja testata
uutta toimintamallia joka perustuu aiempaa suurempaan loppukäyttäjän aktiivisuuteen. Lisäksi on tarkoitus saada kyselyllä tietoa ongelmista ja muista haasteista asiakkaan näkökulmasta. Pilottien ajankohdaksi suunniteltiin syksyä 2019.
Johtuen organisaation budjettikurista suunnitelluista pilotoinneista toteutui vain
yksi.

4.1 Riskit
Kaikkien projektien läpiviemiseen liittyy riskejä. Niin myös videoneuvottelu-pilotointien toteuttamiseen sisältyy riskejä, jotka voivat tuottaa ongelmia tai pahimmillaan estää pilotteja toteutumasta. Tässä kappaleessa pohdin etukäteen mahdollisia riskejä.
Pilotoinneissa on kyse sekä teknisestä alustaratkaisusta sekä uudesta toimintamallista. Teknisiin ratkaisuihin liittyy aina riskejä. Taysin kaltaisessa isossa organisaatiossa Videovisit eRoom tarvitsee käyttöönottoa varten hyväksynnän Tietohallinnon muutosryhmästä. Loppukäyttäjän osaamisissa on eroja ja eri osaamistasot voivat aiheuttaa ongelmia. Lisäksi lisälaitteiden eli mikrofonin ja kameran
käytössä voi tulla ongelmia.
Teknisten asioiden lisäksi toinen iso riski on uuden toimintamallin jalkauttamisessa. Loppukäyttäjän ohjeistaminen on tärkeää. Mahdollinen muutosvastarinta
on myös vakavasti otettava riski.
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4.2 Pilotointien toteutus
Pilotointien suhteen toteutui iso riskitekijä, jota ei oltu osattu ennakoida. Taysin
budjettivajeen seurauksena kaikki Taysin sisäiset hankinnat ja projektit pysäytettiin. Tämä vaikutti suoraan Videovisit eRoom palveluun ja sen viemiseen Tietohallinnon muutostyöryhmään ja käyttöönottoon. Käytännössä Videovisit eRoomin käyttöönotto vuoden 2019 aikana ei ollut enää mahdollista. Tästä seurasi,
että Videovisit eRoom –palvelua ei voitu pilotoida. Skype for Business -pilotointi
oli kuitenkin edelleen mahdollista. Näiden kahden alustan vertailua ei ollut mahdollista toteuttaa.
Jani Immonen lähestyi kesän aikana useita Taysin yksiköitä ehdottamalla pilotointia. Muutosvastarintaa esiintyi joidenkin yksiköiden kanssa. Saatiin kuitenkin
toteutettua suunniteltu Skype-pilotointi. Kohderyhmäksi saatiin sovittua Terveysalan opiskelijoiden asiantuntijatuokiot -tilaisuudet. Tilaisuuksia oli viisi kappaletta
syksyn 2019 aikana ja näissä testattiin Skypeä käytännössä. Tilaisuuksista vastaavien henkilöiden tehtäviin kuului luoda Skype tilaisuudet ja lähettää niistä kutsut eteenpäin opiskelijoille ja aiheesta riippuen myös Tays Valkeakosken videoyhteyshenkilölle, joka avasi yhteydet kokoustilaan. Skype -pilotoinnit sujuivat hyvin. Isoja ongelmia ei tullut vastaan. Tarkemmin käyttäjien kokemuksista sain tietoa kyselyllä.
Pilottiin kuuluvia tilaisuuksia oli yhteensä seitsemän (20.8. 4.9. 17.9. 2.10. 22.10.
13.11. ja 3.12.). Opinnäytetyön palautuksen aikataulun takia 13.11 ja 3.12 päivän
tilaisuuksia ei otettu huomioon raportoinnissa.

4.3 Laadullinen kysely
Palautetta kerättiin Skype -pilotoinnista kyselyllä, joka toteutettiin Webropol -verkkopalvelun avulla. Kyselyssä oli kaksi avointa kysymystä ja yksi kyllä/ei kysymys.
Kysely kohdistettiin yhteensä viidelle henkilölle, jotka olivat tilaisuuksien vastuuhenkilöitä ja vastuussa Skype kutsujen lähettämisestä sekä yhteyden avaamisesta. Kaikki viisi henkilöä osallistuivat kyselyyn. Liite 4 sisältää Skype kyselyn.
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Skype palaute
Miten olet kokenut Skypen käytön?
Helppokäyttöinen ohjelma. Aikaa ei kuluu matkustamiseen parkkipaikan hakemiseen. Skypeä voi käyttää joko itsenäisesti omassa
työpisteessä tai useampi henkilö yhtä aikaa yhdessä.
Helppoa.
Skypen käyttö on helppoa ja yksinkertaista.
Käytin SKYPEä nyt ensimmäisen kerran koulutuksellisessa tilaisuudessa (aikaisemmin olen käyttänyt kokouksissa) ja tilaisuus sujui oikein hyvin. Tähän tosin vaikutti suuresti se, että minulla oli aloituksessa mukana AV-asiantuntija, joka neuvoi minua aloituksessa (eli
jo kutsua tehdessäni ja sitten varsinaisessa koulutustilaisuudessa).
SKYPE toimi koko tilaisuuden ajan hyvin. Skype-yhteydellä olevilla
osallistujilla ei ollut mikrofonia käytössä, joten he lähettivät viestiä,
jos heillä oli jotain kysyttävää/kommentoitavaa tilaisuuden aikana.
Toinen luennoitsijoista osasi myös jonkin verran käyttää SKYPEä ja
osallistujien viesteihin vastaaminen sujui senkin puolesta hyvin.
Työtä helpottavana tekijänä. Kokouksiin ja koulutuksiin osallistuminen Skypen kautta on helppoa. Skypen kautta koulutuksiin osallistuminen säästää myös työaikaa kun siirtymiseen paikasta toiseen ei
kulu aikaa.
Onko sinulla ollut haasteita Skypen käytössä?
Ei ole ollut. Kaikki on aina toiminut hyvin.
Ei.
Henkilökohtaisesti ei, kunhan hoksasin, että useamman henkilön
kutsumiseksi ja näytön jakamiseksi tarvitaan ne teho-oikeudet.
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Tässä koulutustilaisuudessa ei ollut erityisiä haasteita, koska apu oli
hyvin saatavilla. Aikaisemmin on ollut toisinaan haasteita SKYPEkokouksissa mm. näyttöruudun jakamisessa ja äänen kuulumisessa
ja joskus osallistuja on vain hävinnyt kokouksesta. Näihin olemme
kuitenkin saaneet tarvittaessa apua ja kokemuksen myötä ongelmat
ovat vähentyneet. Edelleen kuitenkin tarvitsen tukea SKYPEn käyttöön kokouksissa ja koulutuksissa, jotta voisin varmistua sen toimivuudesta. Mutta muuten olen tyytyväinen SKYPEen ja pidän sitä helpompana ja toimivampana tapana kuin esim. videovälitteinen kokous.
Ei.
Voisitko suositella Skypeä?
Kaikki vastaajat suosittelivat Skypeä.
Kyselyn tulokset olivat rohkaisevia. Tuloksista kerrotaan lisää luvussa 5.
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkoitus kartoittaa organisaatiossa videoneuvottelujen nykytilanne. Kuopion yliopistollisesta sairaalasta kysyttiin vertaiskokemuksia sähköpostikyselyllä. Lisäksi hahmoteltiin eri videoneuvottelujen vaatimukset ja toteutettiin pilotointi Skype for Business -ohjelmalla. Kartoitus ja tarvemäärittely onnistuivat suunnitellusti. Pilotoinnissa testattiin uutta palvelumallia,
jossa loppukäyttäjä huolehtii tilaisuuden luomisesta ja yhteyden avaamisesta.
Alun perin tarkoituksena oli toteuttaa myös toinen pilotointi Videovisit eRoom-ohjelman testaamiseen käytännössä. Tästä toisesta pilotoinnista jouduttiin kuitenkin
luopumaan Taysin budjettikurista johtuen.
Skype pilotoinnista saatiin positiivisia kokemuksia. Pilotoinnin kyselyn tulokset
osoittivat, että Skypen käyttö koetaan pääosin helpoksi. Kyselyn viidestä osallistujasta vain yksi koki tarpeen tuelle. Pilotointiin kuuluneissa tilaisuuksissa ei ollut
teknisiä ongelmia, yhteydet toimivat moitteettomasti.
Kehitystyön tuloksena hahmottui selkeitä etenemissuuntia: organisaation sisäiset
tilaisuudet siirretään toteutettavaksi Skype -sovelluksella. Käyttäjät luovat tilaisuudet ja avaavat yhteydet itsenäisesti työasemalta. Videokuvaa ja ääntä varten
käytetään lisälaitteita. Tuen tarjoaa lähituki, Fujitsu Oy.
Lääkäritapaamiset on myös mahdollista siirtää toteutettavaksi Skype For Business -sovelluksella. Lääkäritapaamisten suuren määrän vuoksi tämä siirtymä on
pitkä ja aikaa vievää prosessi. Nämä toimet vähentävät hallinnointityötä Videopalvelut-tiimiltä. Skype -sovelluksen käytöstä ei tule erillisiä videoyhteysmaksuja,
joten Skypen käytön lisääminen tuo samalla rahallisia säästöjä. Erikoislääkäritapaamiset täytyy jatkossakin toteuttaa Videovisit-alustalla, koska tilaisuuksissa
jaetaan erikoiskuvalähteitä videoyhteyden avulla, eikä Skype sovellu tähän tarkoitukseen teknisten rajoitteiden takia. Erikoislääkäritapaamisia on kuitenkin
määrällisesti vähän.
Koulutustilaisuuksien osalta voi todeta, että on perusteltu tarve videoneuvottelulaitteelle, kun verrataan Skype tai Videovisit eRoom ratkaisuun. Sillä erillisen lait-
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teen avulla ongelmien ratkominen ei häiritse tilaisuutta samalla tavalla kuin työasemalta toimivan ohjelman kanssa. Tulevaisuuden suunta koulutuksissa on kuitenkin selkeä ja se on yhdensuuntainen videoyhteys, video stream. Yhdensuuntaisessa videoyhteydessä katoaa suurin osa ongelmista: usein etäosallistujilla on
unohtunut mikrofoni auki. Osa ehdotetuista muutoksista on sellaisia, että niiden
eteenpäin vieminen vie aikaa, mutta tässä vaiheessa voi todeta: Taysin videoneuvottelutoiminnan tulevaisuuden askelmerkit ovat selkeät. Videoyhteyksiä
ohjataan mahdollisuuksien mukaan toteutettavaksi Skype for Business -sovelluksella. Videopalvelut-tiimi aloitti hallitusti ohjaamaan videoyhteyksiä toteutettavaksi Skypellä jo loppuvuoden 2019 aikana. Teknisen ratkaisun selvittäminen video stream tarpeiseen ei ole osana opinnäytetyötä vaan se jää tulevaisuuden
projektiksi.
Isoimpia hyötyjä tulevaisuutta ajatellen projektista on, että sen myötä onnistuimme kokoamaan asiantuntijaryhmän kaikista toimijoista: Tays Tietohallinto,
Tays Videopalvelut, Istekki Oy ja Fujitsu Finland Oy. Tämä keskusteluyhteys on
tuottanut työryhmiä videoneuvottelutoiminnan kehittämiseen. Vuoden 2019 marraskuussa ehdittiin aloittaa kehittämistyö Videovisit -palvelun laskutuksen automatisoinnin osalta sekä Videovisit varauskalenterin käyttöliittymän osalta. Tulevaisuudessa palaamme myös Istekin videotoiminnan haltuunoton suunnitteluun.
Isossa organisaatiossa ja useiden toimijoiden kanssa työryhmät ja toimivat keskusteluyhteydet ovat erittäin tärkeitä informaation kulun sekä palveluiden kehittämisen näkökulmasta.
Opinnäytetyötä toteuttaessa kertyi paljon kokemusta kehittämisprojektista ja siihen liittyvistä haasteista. Suurin haaste oli projektin laajuus ja kokonaisuuden
hahmottaminen. Projektia oli kiinnostavaa työstää ja osaaminen projektinhallinnasta lisääntyi. Projektin yhteydessä tuli kerättyä paljon tietoa Taysin videoneuvottelutoiminnasta ja tätä työtä pystytään hyödyntämään myös tulevaisuudessa.
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LIITTEET

Liite 1. Videoyhteydet - konseptin suunnittelu 2018

VIDEOYHTEYDET –KONSEPTIN SUUNNITTELU 2018
Videopalvelut -tiimi

1 TARPEET / PALVELUT

1.1 LÄÄKÄRIMEETINGIT (VIDEOLÄHETYKSET)
•
•
•
•
•
•

Säännöllinen tapahtuma (esim. kerran viikossa).
Erikoisaloittain, PSHP:n osallistujaryhmä pysyy vakiona.
Video-osallistujat: Pääosin organisaation ulkopuolisia.
Lähetykset H323-laitteilla VideoVisit-alustalle.
Video + ääni kahdensuuntaisesti, työpöydän jako.
Interaktiivisuus tärkeä ominaisuus.

AV-TIIMIN PALVELUT / PROSESSI:
•

•
•
•
•
•
•

Kirjataan lukukausittain tilaisuuden ohjelmien mukaisesti omaan työlistaan sekä VV-varausjärjestelmään (+ tähän liittyvät mahdolliset selvitystyöt, esim. epäselvät meetingohjelmat, sopivien tilojen kartoitus yms.).
Varausjärjestelmän kautta tunnuksen hakeneet henkilöt voivat tilata videoyhteyksiä varausjärjestelmän tilaisuuksiin.
Asiakkaiden käyttöopastus varausjärjestelmän ja videoyhteyksien osalta.
Tarvittaessa ennakoivat yhteystestit (esim. liikenteen testaus palomuurien läpi).
Avataan videoyhteydet kokoustiloissa + tarkistetaan muun AV-tekniikan
toimivuus.
Etätuki puhelimitse / etähallintatyökaluilla (PSHP + ulkoiset asiakkaat),
lähituki tarvittaessa.
Ongelmatilanteiden selvittely + mahdolliset jälkityöt (esim. kokoustilan
tekniikan toimivuus, järjestelmän toimivuus, verkkoyhteyksien toimivuus,
ulkopuolisten osallistujien yhteysongelmat).
Palautteiden käsittely.
Tilastointi + toimintakertomus.

1.2 PSHP:n JÄRJESTÄMÄT KOULUTUKSET
•
•

Yksittäiset tapahtumat.
Järjestäjänä OSAKE, muu PSHP:n yksikkö tai ulkopuolinen toimija.
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•
•
•
•
•

Järjestäjän yhteyshenkilöt / tilaisuuden koordinoijat vaihtelevat.
Video-osallistujat: Sisäiset ja ulkoiset.
Lähetykset H323-laitteilla VV-alustalle.
Video + ääni kahdensuuntaisesti, työpöydän jako + satunnaiset erityistarpeet (esim. videon esittäminen, ulkopuoliset kuva- tai äänilähteet).
Interaktiivisuus koulutussisällön mukaan (esim. sisäisissä järjestelmäkoulutuksissa kysymismahdollisuus tärkeä).

AV-TIIMIN PALVELUT / PROSESSI:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilaisuudet kirjataan työlistaan ja varausjärjestelmään.
Video-osallistujat ilmoittavat osallistumisesta sähköpostitse, jonka jälkeen varausjärjestelmään kirjataan osallistujan osoittama sähköpostiosoite vastaanottamaan varausjärjestelmän automaattiviestit.
Tilaisuus voi olla ennalta määritetty lähetettäväksi vain tietyille tahoille
(esim. sisäiset koulutukset), ja tämän vuoksi tilaisuutta ei voida kirjata varausjärjestelmään avoimesti varattavaksi.
Ulkopuolisia osallistujia ei haluta velvoittaa luomaan tunnuksia varausjärjestelmään mahdollisen kertaluontoisuuden tai harvaan tapahtuvan osallistumisen vuoksi. Lisäksi on varmistettava, että osallistujat ovat ilmoittautuneet tilaisuuteen PSHP:n koulutuskalenterin kautta.
Video-osallistujat ilmoittavat laskutusosoitteen videoyhteyskustannuksia
varten. Kirjataan operaattoria varten
Yhteistyö koulutusjärjestäjien kanssa etäosallistujien osalta (esim. varmistus että osallistujat ovat ilmoittautuneet / ovat kirjattuina molempien
osapuolten järjestelmiin).
Asiakkaiden käyttöopastus videoyhteyksien osalta. Tarvittaessa ennakoivat yhteystestit.
Avataan videoyhteydet kokoustiloissa + tarkistetaan muun AV-tekniikan
toimivuus.
Etätuki puhelimitse / etähallintatyökaluilla (PSHP + ulkoiset asiakkaat),
lähituki tarvittaessa.
Ongelmatilanteiden selvittely + mahdolliset jälkityöt (esim. kokoustilan
tekniikan toimivuus, järjestelmän toimivuus, verkkoyhteyksien toimivuus,
ulkopuolisten osallistujien yhteysongelmat).
Palautteiden käsittely.
Tilastointi + toimintakertomus.
Laskutustiedot operaattorille.

1.3 ULKOPUOLISTEN ORGANISAATIOIDEN JÄRJESTÄMÄT KOULUTUKSET TAI KOKOUKSET (H323)
•
•
•
•
•

Silmätautien meeting (OYS) - Osallistujat Tays ja Hatanpää.
Fysiatrian meeting (OYS) - Osallistujat Tays.
PSU: n erikoistumiskoulutukset (TYKS).
Hätäkeskuksen kokoukset.
Viranomaiskokoukset, Poliisi, oikeuslaitos, STM, yms.
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1.4 ERIKOISMEETINGIT (MEDIKAALIKUVALÄHTEET DEMONSTRAATIOTASOISINA)
•
•
•
•
•
•
•

Rintameeting
CRC-meeting
Lymfoomameeting
Neuroradiologia
Lihastautimeeting
Thoraxkirurgia
Kilpirauhassyöpämeeting

1.5 ORGANISAATION SISÄISET INFOTILAISUUDET JA KOKOUKSET
•
•
•
•
•
•
•

Yksittäiset tapahtumat.
Järjestäjänä PSHP:n henkilöstö.
Järjestäjän yhteyshenkilöt / tilaisuuden koordinoijat vaihtelevat.
Video-osallistujat: Sisäiset.
Lähetykset H323-laitteilla VV-alustalle, IP-IP –soitot, S4B.
Video + ääni kahdensuuntaisesti, työpöydän jako + satunnaiset erityistarpeet (esim. videon esittäminen, ulkopuoliset kuva- tai äänilähteet).
Interaktiivisuus koulutussisällön mukaan (esim. sisäisissä järjestelmäkoulutuksissa kysymismahdollisuus tärkeä).

AV-TIIMIN PALVELUT / PROSESSI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ohjataan asiakas käyttämään sopivaa työkalua.
Tilaisuudet kirjataan työlistaan ja varausjärjestelmään.
Video-osallistujat ilmoittavat osallistumisesta sähköpostitse, jonka jälkeen varausjärjestelmään kirjataan osallistujan osoittama sähköpostiosoite vastaanottamaan varausjärjestelmän automaattiviestit.
Tilaisuus voi olla ennalta määritetty lähetettäväksi vain tietyille tahoille
(esim. sisäiset koulutukset), ja tämän vuoksi tilaisuutta ei voida kirjata varausjärjestelmään avoimesti varattavaksi.
Video-osallistujat ilmoittavat laskutusosoitteen videoyhteyskustannuksia
varten, kirjataan operaattoria varten.
Yhteistyö tilaisuuden järjestäjien kanssa etäosallistujien osalta.
Asiakkaiden käyttöopastus videoyhteyksien osalta. Tarvittaessa ennakoivat yhteystestit.
Avataan videoyhteydet kokoustiloissa + tarkistetaan muun AV-tekniikan
toimivuus.
Etätuki puhelimitse / etähallintatyökaluilla (PSHP + ulkoiset asiakkaat),
lähituki tarvittaessa.
Ongelmatilanteiden selvittely + mahdolliset jälkityöt (esim. kokoustilan
tekniikan toimivuus, järjestelmän toimivuus, verkkoyhteyksien toimivuus,
ulkopuolisten osallistujien yhteysongelmat).
Palautteiden käsittely.
Tilastointi + toimintakertomus.
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1.6 YKSITTÄISET KOKOUKSET / MUUT YHTEYDET (SISÄISET + ULKOISET):
•

S4B, VideoVisit, IP-IP, muu palvelu (esim. Gotomeeting, ACP, streamit)

AV-TIIMIN PALVELUT / PROSESSI:
•
•
•

Ohjataan asiakas käyttämään sopivaa työkalua (tarvittaessa selvitetään
osallistujien yhteysvalmiudet)
Tuki H323-yhteyksille (+ VideoVisit) [Symboli] normaalin tukipalveluprosessin mukaisesti
Rajatapauksissa (esim. Gotomeeting, ACP yms.) ennakko-ohjeistus, ei
varsinaista tukipalvelua.

1.7 LEIKKAUSSALIEN LIVE-CASET
•

Tarve kahdensuuntaisille videoyhteyksille (+ ääni).

•

Toteutettu H323-laitteilla, joissa sisäisillä yhteyksillä (ilman kolmannen
osapuolen palvelua) saavutetaan riittävä laatu.

1.8 TILAISUUKSIEN TALLENNUS
•
•
•
•
•

Tallenne-tuote: Voidaan tarvittaessa tallentaa kaikki tilaisuudet tarpeen
mukaan, riippumatta onko tilaisuudessa videoyhteyksiä jolloin tallennusmahdollisuus pilvipalveluun.
Tallennus ilman videoyhteyttä erillisellä tallentimella joka kytketään tilan
AV-tekniikkaan (esim. testissä ollut Reach BEE 8). Vaatii tilan AV-tekniikalta apukytkentäpisteen.
Tallenteiden tuottaminen / hallinta videopalveluiden toimesta, mukaan lukien tallenteiden editointi sekä tuottaminen esim. koulutustarpeisiin.
Tällä hetkellä tallennustarpeeseen ei ole selkeää tuotetta, vaan tallenteet
on toteutettu tilaisuuskohtaisesti erilaisia tekniikoita hyödyntäen (pääsääntöisesti VideoVisitin kautta).
Kuvausluvat.

1.9 STREAMING
•
•
•
•

Ei vielä toiminnassa olevaa ratkaisua (muutamia yksittäisiä kokeiluja
VV:n kautta).
Kehitteillä: Streaming-laitteiden käyttö, erilaiset streaming-alustat.
Vaatii vielä selvitystyötä erilaisista palveluista ja verkkoteknisistä asioista.
Käyttö soveltuu tilaisuuksiin joissa ei tarvita kahdensuuntaista medialiikennettä, sekä tilaisuuksiin joissa ei tarvitse kontrolloida osallistujia esim.
laskutusnäkökulmasta.
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•

Tarve myös tehdä sairaalan sisäisiä lähetyksiä (esim. juhlatilaisuudet ja
yleisötapahtumat).

2. TULEVAISUUDEN SKENAARIOT:

2.1 ”MEETINGIT” S4B-ALUSTALLE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Yksiköt päättävät kontaktihenkilöt (vähintään 2) joiden tehtäväksi tulee:
Meetingohjelmien vieminen Outlookiin (Online-kokousten perustaminen)
Halukkaiden etäosallistujien lisääminen kokoukseen sähköpostipyyntöjen
perusteella
Ilmoittaa mahdollisista muutoksista tai peruutuksista osallistujille
Kirjautuminen luentotyöasemalle, yhteyksien avaus kokouskutsusta
Yhteyden + muun AV-tekniikan toimivuudesta huolehtiminen kokouksen
aikana
Kontaktihenkilönä etäosallistujille kokouksen aikana (mahdolliset yhteysongelmat)
Kontaktihenkilön tuki (yhteydet / ATK): 1144 (mm. etähallintamahdollisuus)

MUUTOKSEEN LIITTYVÄT HUOMIOT:
•
•
•
•
•

Käyttöliittymän yhtenäistäminen (hyödynnetään olemassa olevaa työkalua)
Kustannusvaikutukset: VideoVisit-osuus jää pois, lisääntyvinä kustannuksina tehokäyttäjäoikeudet + mahdollinen tukitarpeen lisääntyminen 1144
/ tai muu instanssi.
Prosessin leanaus [Symboli] ison työmäärän hajauttaminen
AV-tekninen tuki kokoustilanteessa?
Tarvittava tilakohtainen kokoustekniikka / integraatiopinnat isommissa tiloissa?

MUUT VIDEOVÄLITTEISET TILAISUUDET TÄSSÄ SKENAARIOSSA:
1. Koulutustilaisuudet:
•
•
•
•
•

Organisointiroolit vaihtelevat (vrt. lääkärimeetingit), videoyhteyksiä
+ teknisiä järjestelyitä organisoiva henkilö (t) määritettävä
Palvelutasostandardi (tilaisuuksissa on maksavia asiakkaita ,sisäiset ja ulkoiset):
Välittömän tuen tarve
Etähallintatyökalut (Presenter-moodi, mikrofonien mykistykset, yhteyksien operointi päätelaitteiden ja kokoushallinnan kautta)
Tilaisuutta ei tarvitse keskeyttää paikallisesti mahdollisten videoyhteysongelmien selvittämistä varten kun yhteydet eivät pyöri esitykseen käytettävän työaseman kautta
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•
•
•
•
•
•

Keskitetyt yhteystestit ja ohjeistukset etäosallistujille ennen tilaisuutta
Käyttäjien osaamistaso vaihtelee, ei samankaltaista jatkuvuutta
kuin lääkärimeetingeissä.
AV-tekniikan hallinta tilaisuuden aikana
Akuuttien ongelmien selvittäminen
Mahdollisten yhteysongelmien sattuessa - osallistumismaksujen
hyvitystarve?
Maksavien osallistujien hallinnointi

2. Ulkopuolisten organisaatioiden järjestämät koulutukset tai kokoukset
(H323)
•
•

Nykyinen malli tai eRoom
Softapohjaiset ratkaisut (jos H323 laitteista halutaan luopua) ->
etähallintatyökalut jäävät pois

3. Erikoismeetingit
•
•
•

Nykyinen malli
Tällä hetkellä ei ole tiedossa vaihtoehtoista toteutusmallia
Jatkossa kehitettävä yhtenäinen toteutustapa

4. Organisaation sisäiset infotilaisuudet ja kokoukset
•

Samalla kaavalla usein toistuvat voitaisiin siirtää S4B (yksiköitä on
jo ohjeistettu tähän suuntaan)

5. Yksittäiset kokoukset ja muut yhteydet
•

S4B, VideoVisit, IP-IP, muu palvelu (esim. Gotomeeting, ACP,
streamit)

AV-TIIMIN PALVELUT / PROSESSI:
•
•
•

Ohjataan asiakas käyttämään sopivaa työkalua
Tuki H323-yhteyksille (+ VideoVisit) [Symboli] normaalin tukipalveluprosessin mukaisesti
Rajatapauksissa (esim. Gotomeeting, ACP yms.) ennakko-ohjeistus, ei
varsinaista tukipalvelua.

2.2 LIFESIZE CLOUD TAI MUU VASTAAVA TYÖKALU
•
•
•

Palvelualusta jolla voidaan integroida eri videokommunikaatiomuotoja
(esim. S4B, H323, selaimet, mobiililaitteet yms.)
Voitaisiin ottaa VideoVisitin korvaavaksi tuotteeksi skenaariossa jossa
lääkärimeetingit siirrettäisiin S4B-alustalle
Nykyisellä Lync-versiolla ei juurikaan integraatiopintaa muihin palveluihin
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•
•
•
•
•
•

Tallennus –ja streaming –optiot
Kustannukset: Kertamaksu / vuosi [Symboli] ei ylimääräisiä maksuja
osallistujilta
Alustavan keskustelun perusteella esim. LS-cloud n. 7000 e / vuosi sisältäen 10 virtuaalihuonetta (50 osallistujaa per huone) + tallennus –ja
streaming –optiot
Organisointi –ja tilausprosessi helpottuu [Symboli] kustannuksia ei tarvitse pyöritellä tilaisuuskohtaisesti (vrt. nykyinen malli)
Organisointi –ja tukitehtävät videopalveluiden toimesta
Koulutusten järjestäminen kokonaisuutena yhden luukun periaatteella

VIDEOVISIT / EROOM
•

•
•
•
•
•
•

Työasemakohtaisesti asennettava kokouslinkki, johon voidaan määritellä
VideoVisit –järjestelmästä tilaisuuskohtaiset videoyhteydet. Käyttäjä kirjautuu koneelle, ja avaa linkistä kyseiselle työasemalle kulloinkin dedikoidun videoyhteyden.
Voisi korvata osittain päätelaitetarpeita
Kustannukset samat kuin nykyisin tai Istekin palveluhinnaston mukaisesti
Laskutusskenaario yksittäisissä tilaisuuksissa ei helpotu
Käyttöskenaariot samat kuin S4B
Osittain keskeneräinen / kehitysasteella oleva tuote (Ei täysiä käyttökokemuksia PSHP:ssa)
Tukitahojen rooli? - Palveluketjuun mahdollisimman vähän eri tahoja

WINDOWS 10 / Office 365: Microsoft Teams

3. YHTEENVETO TYÖTEHTÄVISTÄ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asiakkaiden pyyntöjen ja tilausten käsittely
Videovälitteisten tilaisuuksien järjestämiseen liittyvät selvittelytyöt
Aktiivinen viestintä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa (sähköpostitse, puhelimitse, sekä asiakaskohtaamisissa)
Videoyhteyksien ennakkotestaus asiakas- ja tilaisuuskohtaisesti
Sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden neuvonta ja ohjeistaminen videoyhteyksiin liittyvien palveluiden, ohjelmistojen ja laitteiden käyttöön
Videoyhteyksiin liittyvien laitteistojen, ohjelmistojen ja palveluiden käyttö
Videoyhteyksien operointi etähallintatyökaluilla
Varausjärjestelmän sisällön päivittäminen ja ylläpito
Tilastointi & raportointi
Laskutuskäytännöistä huolehtiminen
Laitekannan hankinta ja ylläpitotehtävät, mukaan lukien käyttöönotto
sekä tarvittaessa käytönopastus.
Kuvaus / tallennuslupien hankinta ja arkiston ylläpito
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Liite 2. Videoneuvotteluprosessi

Videoneuvotteluprosessi: Nykytila, eRoom ja Skype for business
Videopalvelut –tiimi

Videoneuvotteluprosessi – nykytila
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Videoneuvotteluprosessi – eRoom
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Videoneuvotteluprosessi – Skype for business
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Liite 3. Tiedottaminen ppt
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Liite 4. Skype -palaute

Skype palaute
Vastaajien kokonaismäärä: 5
1. Miten olet kokenut Skypen käytön?
Vastaajien määrä: 5
Vastaukset
Helppokäyttöinen ohjelma. Aikaa ei kuluu matkustamiseen parkkipaikan hakemiseen. Skypeä voi käyttää joko itsenäisesti omassa työpisteessä tai useampi
henkilö yhtä aikaa yhdessä.
Helppoa.
Skypen käyttö on helppoa ja yksinkertaista.
Käytin SKYPEä nyt ensimmäisen kerran koulutuksellisessa tilaisuudessa (aikaisemmin olen käyttänyt kokouksissa) ja tilaisuus sujui oikein hyvin.
Tähän tosin vaikutti suuresti se, että minulla oli aloituksessa mukana AV-asiantuntija, joka neuvoi minua aloituksessa (eli jo kutsua tehdessäni ja sitten varsinaisessa koulutustilaisuudessa).
SKYPE toimi koko tilaisuuden ajan hyvin. Skype-yhteydellä olevilla osallistujilla
ei ollut mikrofonia käytössä, joten he lähettivät viestiä, jos heillä oli jotain kysyttävää/kommentoitavaa tilaisuuden aikana.
Toinen luennoitsijoista osasi myös jonkin verran käyttää SKYPEä ja osallistujien viesteihin vastaaminen sujui senkin puolesta hyvin.
Työtä helpottavana tekijänä. Kokouksiin ja koulutuksiin osallistuminen Skypen
kautta on helppoa. Skypen kautta koulutuksiin osallistuminen säästää myös
työaikaa kun siirtymiseen paikasta toiseen ei kulu aikaa.

2. Onko sinulla ollut haasteita Skypen käytössä?
Vastaajien määrä: 5
Vastaukset
Ei ole ollut. Kaikki on aina toiminut hyvin.
Ei.
Henkilökohtaisesti ei, kunhan hoksasin, että useamman henkilön kutsumiseksi
ja näytön jakamiseksi tarvitaan ne teho-oikeudet
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Tässä koulutustilaisuudessa ei ollut erityisiä haasteita, koska apu oli hyvin saatavilla.
Aikaisemmin on ollut toisinaan haasteita SKYPE-kokouksissa mm. näyttöruudun jakamisessa ja äänen kuulumisessa ja joskus osallistuja on vain hävinnyt
kokouksesta.
Näihin olemme kuitenkin saaneet tarvittaessa apua ja kokemuksen myötä ongelmat ovat vähentyneet.
Edelleen kuitenkin tarvitsen tukea SKYPEn käyttöön kokouksissa ja koulutuksissa, jotta voisin varmistua sen toimivuudesta.
Mutta muuten olen tyytyväinen SKYPEen ja pidän sitä helpompana ja toimivampana tapana kuin esim. videovälitteinen kokous.
Ei

3. Voisitko suositella Skypeä?
Vastaajien määrä: 5

n Prosentti
Kyllä 5
En

0

100%
0%

