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Hyksin 
erityisvastuualueeseen 

(Hyks-erva) kuuluvat 
Etelä-Karjalan (Eksote), 
Kymenlaakson (Carea) 

ja Päijät-Hämeen 
(PHHYKY) 

sairaanhoitopiirit. 
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HENKILÖSTÖ 2017 

Suomen 

toiseksi  

suurin 
työnantaja 

24 328 
työntekijää, 

 
 joiden  

keski-ikä 

44 
vuotta 

HUS on Suomen suurin terveydenhuollon osaajien keskittymä,  
jolla on valmiudet myös kaikkein vaativimpaan 
erikoissairaanhoitoon. 
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CASE: TIETOLIIKENNE- JA URANUS 
KÄYTETTÄVYYSONGELMAT 
• Laajasta tietoliikenneongelmasta johtuneet tietojärjestelmien käytettävyysongelmat 

alkoivat ti. 7.11.2017 klo. 12:15, vian ja sen korjauksen valmistumisesta tiedotettiin 
n. klo 19.00  

• Potilastietojärjestelmän osalta ongelmat alkoivat uudelleen keskiviikkona 8.11.2017 
ja ajoittuivat ajanjaksolle 8:30-17:15 

• Vian vaikutukset tiistaina olivat HUS alueella poikkeuksellisen laajat 

• Keskiviikon 8.11. ongelmat rajoittuivat Uranukseen 

• Tapauksesta toteutettiin ensimmäinen OTKES:n onnettomuustutkinta (Y2018-02), 
jonka raportti julkaistiin 11.1.2019 

 



3. HÄLYTTÄMINEN 1(1)  
• Tietoliikennehäiriöiden vikailmoituksia toistuvasti 

-> tilanteen tunnistaminen (tekniikka vs. sairaalatoiminta): määriteltävä, milloin 
kyse on hälytyksestä ja milloin ilmoituksesta   

-> luotava selkeä ICT-valmiushälytysmalli, joka laukeaa vain asiantuntijan 
analyysin/arvion jälkeen 

• Mitä, jos tapaus olisi tapahtunut pyhänä tai ilta/yöaikaan? 

-> mitkä sisäiset hälytysvalmiudet?  

-> olisiko palveluntuottajilla ollut asiantuntemusta varattuna? 

-> onko osaamisresurssi ja vasteajat varmistettu palvelusopimuksissa? 

-> saman tilanteen vaikutukset vaihtelevat riippuen tapahtuman ajankohdasta  

• Sähkökatkotilanne tai jonkin muu ulkoinen tekijä saattaa aiheuttaa vastaavan 
kaltaisen häiriötilanteen tietojärjestelmien toiminnalle 
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4. JOHTAMINEN 1(3) 

• valmiusjohto (JYL)  – tilannejohto (tietohallinto) 

-> ratkaisu hyvä ja perusteltu 

-> toiminta ok sitten kun verkkoneuvotteluyhteys 

• valmiusjohdon kokoonpano 

-> tällaisessa ICT-tilanteessa aina tietohallinnon asiantuntija paikalle 

-> riittävä potilashoitoon liittyvä kliininen osaaminen kun vaikutukset potilaiden 
hoidolle monenlaisia 

• viestintä tulee keskittää ja se tulee aloittaa vasta kun valmiusjohto organisoitunut ja 
tilannekuva luotu 

-> ennalta ja sivusta tulevat puheenvuorot vaikeuttavat valmiusjohdon toimintaa 
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4. JOHTAMINEN 2(3) 
• valmiusjohdon tulee järjestäytyä  

-> tilannelokin ylläpidon käynnistäminen välittömästi 

-> 4T (tilanne, tavoite, toimenpiteet, tiedotus) 

-> huolto (juomista, kahvia, pientä purtavaa) 

• johtaja ei ole puhelimessa eikä poistu kauas 

-> haastattelut annetaan johtamispaikan lähellä 

-> johtoa ei voi jättää ”omilleen” poistumisten ajaksi, sillä uutta informaatiota koko 
ajan 

• varahenkilöt jos tilanne pitkittyy  

-> väsyminen, intensiivinen tilanne kuluttaa voimia 

-> jos tilanne vaikuttaa pitkittyvän niin hälytettävä ajoissa/etupainotteisesti 
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4. JOHTAMINEN 3(3) 

• tilannekuvan ylläpitäminen 

-> johtajille olennaisimmat tiedot: mikä on häiriön laajuus?, mikä sen vaikutus 
potilashoidolle?, mikä on häiriön arvioitu kesto? Ja onko häiriö tahallisesti 
aiheutettu? 

-> tekninen ICT tilannekuva (tilannejohto) on eri asia kuin organisaation 
toiminnallinen ja potilaiden hoitoon liittyvä tilannekuva (valmiusjohto)  

-> tilannekuvan ylläpitämisen työkalut (tilannetaulut ja  kartat myös fyysisesti) 

-> johtamispaikkaan myös koko erva-alueen kartta ja myös laajempi Suomen kartta 
(vrt. suurempi tilanne) 

-> TIKE-toiminta vaatii oman kouluttautumisensa ja osaamisensa, jota on myös 
harjoiteltava 
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5. VIESTINTÄ 1(1) 
• selkeä viestintäorganisaatio tärkeä ja sillä riittävä resursointi 

-> viestintä on osa johtamista ja strateginen kyvykkyys 

-> pidempi tilanne vaatii viestinnän tekijöitä (väestö, henkilöstö, viranomaiset 
tiedotusvälineet, some) 

• tiedotustilaisuus vai lehdistötiedote? 

-> muistilista tiedotettavista viranomais- ja yhteistyötahoista 

-> (STM, Valvira, Kyberturvallisuuskeskus…) 

-> säännöllinen tilannekuvan toimittaminen  

• sp-valmiusjakelulistat tai muu nopeampi viestintävälinen sisäiseen viestintään 

-> tavoitetaan kattavasti organisaation johto ja toimiva operatiivinen johto 

-> sp ja intra eivät ehkä ole käytettävissä 
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6. YLEISIÄ HUOMIOITA 1(2) 
• kyseisenlainen lähes täydellinen tietoliikennekatkos ei ole toiminnallisesti katastrofi  

-> jatkuvuussuunnitelmat (tulosteet jne.) 

-> toiminta vaikeutuu ja hidastuu paljon 

-> voidaan toimia 1-3 vuorokautta, mutta sitten tilanne alkaa muuttua kriittiseksi 

• ohjelmistojen jatkuvuussuunnitelmat tulee pitää kirjallisina ja ajantasaisina 

-> ohjelmistollisten kiertoreittien tunnistaminen 

-> kriittisten toimintojen tunnistaminen ja niiden varmistaminen 

• valmiuspuhelinluettelo tulee pitää ajan tasalle 

-> mukaan myös paikalliset kiinteistökohtaiset kontaktinumerot, joista 
tilannetietoa kentältä valmiusjohtoon ja tarvittaessa ohjeita kentälle 

• Poikkeustilanneviestintä suunniteltava ja mm. IP-puhelinarkkitehtuuri selvitettävä 
ennalta (mitä viestivälineitä käytössä?) 
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6. YLEISIÄ HUOMIOITA 2(2) 
• SURO -valmiutta tulee arvioida jatkuvasti 

-> jos toiminta vaikeutuu huomattavasti myös SURO-valmius heikkenee 
olennaisesti 

• henkilökunta ja potilaat toimivat tilanteessa erinomaisen rauhallisesti ja 
rakentavasti 

-> missään vaiheessa ei ollut paniikkia tai katastrofitunnelmia vaan 
osastoilla toimittiin rauhallisesti ja professionaalisesti 

• erilaisia korvaavia järjestelmiä ja toimintamalleja tulee etsiä innovatiivisesti! 

• tilanne tulee myös muistaa purkaa ja tiedottaa valmiuden purkamisesta 

-> valmius ei saa jäädä päälle 

-> paluu takaisin normaalitoimintaan  
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• Kuinka kiinteistötekniikassa lisääntyvät tietojärjestelmät (IOT, robotiikka ja 
kenoäly) muuttavat varautumisen tarvetta? 

-> häiriötilanteiden hallinnan ennakkosuunnittelun merkitys kiinteistöhuollossa 
korostuu 

-> mitä enemmän tietojärjestelmiä, sitä enemmän sähköriippuvuutta (varavoiman 
merkitys) 

-> kyky siirtyä ”manuaalitoimintoihin” tulee säilyttää 

-> sopimusvarainen varautuminen (varaosat, korjausosaamisen vasteajat jne.) 
selkeäasti sopimukseen  

-> järjestelmäintegraatiot (sovittava ohjelmistopäivitysten aiheuttamista 
vaatimuksista ja kustannuksista muille)  
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LOPPUKYSYMYS 



RISKIENHALLINNASTA JA ENNAKOINNISTA 

 

 

”On todennäköistä, että jotain epätodennäköistä 
tulee tapahtumaan” 

 

     (Aristoteles) 
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KIITOS 


