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Tiivistelmä: Kyselytutkimuksella selvitettiin sitä, onko korkean käytettävyyden teknologioista hyötyä teho- ja anestesiologian tietojärjestelmissä. Erityisesti tutkittiin sitä, vaarantuuko potilaiden turvallisuus tietojärjestelmien avainhenkilöiden mielestä käyttökatkossa,
ja jos vaarantuu, niin miten ja millaisia vaaratilanteita syntyy. Lisäksi selvitettiin sitä, kokevatko pääkäyttäjät ja ylläpitäjät nykyiset varajärjestelyt käyttökatkojen osalta riittävinä.
Tutkimus selvitti myös teknisiä vaihtoehtoja saatavuuden nostamiseksi ja arvioi niiden
kustannuksia ja hyötyjä. Tutkimus osoitti, että vastaajat kokivat nykytilanteen tietojärjestelmän käyttökatkojen osalta tyypillisesti hyvänä. Oli kuitenkin tunnistettavissa suuri joukko vastaajia, jotka kokivat, että yllättäviä käyttökatkoja on tietojärjestelmässä liikaa. Tyypillisesti vastaajat olivat halukkaita tekemään lisäinvestointeja saatavuuden parantamiseksi.
Tutkimus osoitti, että käyttökatkot voivat olla riski potilaita hoidettaessa, jolloin potilasturvallisuus voi vaarantua. Tyypillisesti vaaratilanne voi vastaajien mukaan syntyä siitä, että
neste ja lääkemääräysten historiatieto on käyttökatkon aikana puutteellista. Varajärjestelyissä katkon ajalle löytyi myös kehitettävää. Teknologisista vaihtoehdoista tarpeisiin parhaiten vastaa tietokannan klusterointi, peilaaminen tai varapalvelin. Teknisten tukipalveluiden puuttuminen iltaisin ja viikonloppuisin näyttäisi myös olevan ongelma. Myös järjestelmän automaattinen valvonta oli usein puutteellista.
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Abstract: The survey was done to find out if the high acute care applications could benefit
from high availability technologies. In the survey, the technology options to improve the
availability and reliability were evaluated. The current strategies to mitigate the problems
cause by the clinical information system downtime were also reviewed. One important
aspect of the survey was to find out if the key personnel feel that the outages may cause
danger to the patient. The survey was done by sending a questionnaire to the key persons
in Finland that use and operate the Centricity Critical Care and Centricity Anaesthesia systems. Based on the analysis of the answers many risks were identified during the downtime
and these risks might cause adverse events to the patient during the downtime. The most
typical risk according to the respondents is related to the incomplete drug- and fluid order
history information during downtime. Significant number of respondents felt that the systems have too many unexpected downtime periods. On the other hand, the respondents
typically felt that the current level of availability is quite good.
Taking into account the critical nature of these systems more investments should be done
to improve the availability. This is also the typical opinion of the respondents. Based on
the survey High Availability technologies such as clustering and mirroring seems to the
best options for the organizations but also using a spare server would be an improvement
from the current situation. It was also found out that many organization do not have 24/7
support or monitoring for the application or the platform. Extending the support and the
monitoring could make the downtime periods shorter and thus improve the system availability.
Keywords: clinical information systems, downtime, High Availability, clustering, mirroring, availability, CIS, HAC, HA, ICU, CA, CCC, patient safety, anesthesia information
management system, database intensive application, Centricity Critical Care, electronic
patient record, healthcare
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Termiluettelo
CA

(Centricity Anaesthesia), GE Healthcare valmistama
anestesiologian tietojärjestelmä.

CCC

(Centricity Critical Care) on GE Healthcare valmistama
tehohoidon tietojärjestelmä.

CDI

on CA-tietojärjestelmän laiteintegraatiopalvelu. CDI sisältää
laiteajurit ja ohjelmiston laitedatan muuntamiseksi XMLmuotoiseksi. CDI kykenee lähettämään ja vastaanottamaan
tietoa verkosta ja sarjaporteilta.

CNS

on Clinical Notification Server, joka tekee hälytyksiä sähköpostiin tai työasemasovellukseen, kun ennalta määritetty kliininen parametri ylitetään.

Ethernet

on yleisin pakettipohjainen verkkoratkaisu ja on laajalti hyväksyttyä lähiverkkotekniikkaa.

Fibre Channel (FC)

on kuitupohjainen tiedonsiirtokanava.

FT

eli Fault Tolerant on vikasietoinen tekniikka, jossa yhden
palvelinkoneen rikkoutuminen ei aiheuta käyttökatkoa. Tekniikkaa hyödyntää esimerkiksi VMware.

Enterprise JavaBean

on Javan komponentteihin perustuva ohjelmistoarkkitehtuuri.
Sen avulla on helppo rakentaa tapahtuma- ja komponenttipohjaisia järjestelmiä.

Hyper-V

on Microsoftin virtuaalisointialusta.

ICMP

(Internet Control Message Protocol) on valvontaprotokolla,
jolla verkkolaitteet kommunikoivat keskenään Ii-pakettien
perille toimittamiseen liittyviä viestejä
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IPv4

on

TCP/IP-mallin

protokolla,

joka

huolehtii

Ii-

tietoliikennepakettien toimittamisesta perille, kyseisessä versiossa osoitteet koodataan neljään eri osoitteeseen, jotka erotetaan toisistaan pisteillä esimerkiksi 192.168.255.255.
IPv6

on IPv4 protokollan seuraaja, jossa osoiterekisteriä on laajennettu 128-bittiseksi. Osoitteet ovat heksadesimaalimuodossa
esimerkiksi 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1420:57ab

IT

viittaa kaikkiin tietotekniikkaan liittyviin asioihin, kuten prosesseihin, laitteistoihin ja menettelytapoihin.

ITIL

on kokoelma IT-palveluiden hallinnan parhaiden käytäntöjen
suosituksia.

MSSQL

on Microsoftin kehittämä relaatiotietokantaohjelmisto.

J2EE

tarkoittaa Java-teknologian, kehittyneiden verkko- ja tietokantateknologioiden yhteistä tuoteperhettä.

Java

on Sun Microsystemsin kehittämä ohjelmistoalusta.

Java Messaging Service

(JMS) on javan tiedonvälitykseen tarkoitettu viestinvälitysmalli.

Java Runtime Environment on Sun Microsystemsin kehittämä ajoympäristö, joka sisältää
työkalut Java-ohjelmien suorittamiseen.
Jboss

on sovelluspalvelin Java Platform, Enterprise Edition (Java
EE) ohjelmistokehitysalustalle.

Klusteri

on useamman palvelintietokoneen muodostama looginen tietokone.

Preoperatiivinen

tarkoittaa samaa kuin leikkausta edeltävä.

Preoperatiivinen klinikka

on poliklinikka, jossa kartoitetaan esihaastattelujen ja tutkimusten avulla suunniteltuun leikkaukseen tulevien potilaiden
leikkauskunto.
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RAID

on levyjen loogista yhdistämistä vikasietoisuuden tai suorituskyvyn lisäämiseksi.

RS-232

on kahden laitteen väliseen tietoliikenteeseen soveltuva tietoliikenneportti, jossa tieto siirtyy bitti kerrallaan asynkronisesti sarjamuotoisena.

Storage Area Network

(SAN) on levyjärjestelmä, joka on liitetty yhteen käyttäen
verkkotekniikkaa

Serial Attached SCSI

(SAS) on tekniikka, jolla kovalevy liitetään tietokoneeseen
sarjamuotoista SCSI kaapelointia käyttäen.

SQL

on IBM:n kehittämä standardoitu kyselykieli, jolla relaatiotietokantaan voi tehdä erilaisia hakuja, muutoksia ja lisäyksiä.

TCP/IP

on usean käytettävän tietoverkkoprotokollan yhdistelmä. IPprotokolla vastaa päätelaitteiden osoitteiden hallinnasta ja
pakettien reitittämisestä verkossa. Sen päällä voidaan ajaa
useita muita protokollia. Näistä TCP-protokolla on yleisin. Se
vastaa päätelaitteiden välisestä tiedonsiirtoyhteydestä, pakettien järjestämisestä ja kadonneiden pakettien uudelleenlähetyksestä. Pääosa liikennöinnistä tapahtuu TCP-yhteyksinä IPprotokollan päällä. Tämän takia protokollaperhettä yleisesti
kutsutaan nimellä TCP/IP.

Tallennettu proseduuri

on tietokantaan tallennettu SQL-aliohjelma.

UPS

eli keskeytymätön virransyöttö on laite, joka takaa tasaisen
virransyötön lyhyissä katkoksissa ja syöttöjännitteen epätasaisuuksissa.

Windows

on PC:lle tarkoitettujen käyttöjärjestelmien perhe.

Virtuaalikone (VM)

on ohjelmallisesti toteutettu tietokone, jossa voidaan ajaa
ohjelmia kuin aidossa koneessa.

vCPU

on virtuaalinen prosessori.

Vmware

on ohjelmisto virtuaalikoneiden luontiin ja ajamiseen.
v
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1 Johdanto
Tietojärjestelmät ovat yleistyneet vauhdilla viime vuosina terveydenhuollossa helpottamaan alan henkilöstöpulaa. Samalla kuitenkin potilastietojärjestelmiin liittyvät riskit ovat
kasvaneet merkittävästi, eikä aina suunnittelussa ole otettu huomioon järjestelmien kriittistä luonnetta ja haastavaa toimintaympäristöä. Esimerkiksi Tampereen Yliopistollisessa
Sairaalassa (TAYS) tehty tutkimus toteaa toimintakatkokset yhdeksi keskeiseksi syyksi
potilastietojärjestelmien aiheuttamiin vaaratilanteisiin (Arvola, et al. 2012). Sairaalan leikkausosastot, leikkaussalit ja teho-osastot ovat vaativia toimintaympäristöjä, joissa tietojärjestelmien luotettava toiminta voi kirjaimellisesti olla elintärkeää toiminnan sujuvuuden ja
virheettömyyden kannalta. Yksittäisten komponenttien vikatilanteet voivat aiheuttaa katkoja tietojärjestelmän käyttöön ja näin aiheuttaa yllättäviä kustannuksia ja vaaratilanteita.
Kriittiset järjestelmät hyödyntävät korkean käytettävyyden menetelmiä välttyäkseen näiltä.
Korkea käytettävyys on lähestymistapa palvelusuunnitteluun, jossa minimoidaan tai piilotetaan järjestelmän osan toimintahäiriön vaikutus palvelun saatavuuteen. Yleensä korkean
käytettävyyden ratkaisut suunnitellaan täyttämään sovittu käytettävyystaso. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas määrittelee, kuinka kriittinen järjestelmä ja millainen on haluttu palvelun saatavuus. Korkeaa käytettävyyttä tavoitellaan joko parantamalla vikasietosuutta (eli
järjestelmän kykyä jatkaa toimintaansa vikatilanteessa muiden järjestelmän osien avulla)
tai nopeuttamalla järjestelmän toipumisaikaa esimerkiksi priorisoimalla kriittisten komponenttien uudelleen käynnistymistä vikatilanteessa. Korkeampaa käytettävyyttä voidaan
myös tavoitella parantamalla järjestelmän kestävyyttä esimerkiksi siten, että järjestelmä voi
toimia osittain vikatilanteessa, vaikka jotkin osaset olisivatkin virhetilassa. Korkean käytettävyyden menetelmillä pyritään vähentämään häiriötilanteiden määrää ja niiden vaikutusta
(Office of Government Commerce, 2007). Korkean käytettävyyden ratkaisut monesti edellyttävät sekä yksittäisten komponenttien käytettävyyden lisäämistä että sellaista vikasietoisuutta, jossa yhden osan häiriö ei vielä aiheuta uhkaa koko järjestelmän toiminnalle. Yksi
yleisemmin käytetty tapa toteuttaa vikasietoisuutta, on kahdentaa tai monentaa kriittisimmät komponentit järjestelmässä.
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Tämä tutkielma tutkii, voidaanko Centricity Anaesthesia (CA) - ja Centricity Critical Care
(CCC) – tietojärjestelmien käyttövarmuutta parantaa korkean käytettävyyden tekniikoilla.
GE Healthcaren valmistama Centricity Anaesthesia on anestesiologian tietojärjestelmä,
johon tallennetaan leikkaushoitopotilaan hoitotiedot ja Centricity Critical Care on taas tehohoitoon erikoistunut tietojärjestelmä.
Tutkielman tarkoitus on vertailla eri korkean käytettävyyden tuotteita ja niiden kustannuksia sekä niiden soveltuvuutta ko. tietojärjestelmien toimintaan. Keskitymme tässä tutkielmassa tekniikoihin, jotka soveltuvat parhaiten tietokantaintensiivisille 3-taso-arkkitehtuuria
hyödyntäville sovelluksille. Tutkielmassa keskitytään tekniikoihin, jotka soveltuvat Windows-palvelinten varaan rakennettavan arkkitehtuurin. Erityisesti tavoitteena on tuoda esille eri tekniikoiden heikkouksia ja vahvuuksia ajatellen vaativaa toimintaympäristöä, johon
tekniikoita sovelletaan. Tutkielmassa myös selvitetään kyseisten tietojärjestelmien käyttökatkojen vaikutusta itse potilaan hoitoon. Etenkin haluttiin selvittää, voiko potilaiden turvallisuus vaarantua käyttökatkon aikana. Tutkielmassa selvitetään myös, miten sairaalat
ovat nykyisellään varautuneet mahdolliseen tietojärjestelmän vikatilanteeseen.
Pääasiallinen tutkimusmenetelmä on kyselytutkimus. Kysely tehtiin sähköisenä kyselynä
kyseisten tietojärjestelmien avainhenkilöille Suomessa. Kyselyn tuloksia analysoidaan esitellyssä teoriakehyksessä ja sen avulla etsitään arkkitehtuuripäätöksiin käyttötarpeeseen
perustuvia vaihtoehtoja. Johtopäätöksissä käsitellään myös sitä, ovatko sairaaloiden nykyiset järjestelyt vikatilanteiden varalta huomioineet järjestelmien kriittisen luonteen riittävästi. Vastaukset kerättiin Googlen Forms -työkalulla ja vastauksia analysoitiin SPSSohjelmistolla.
Tutkielma koostuu seuraavista luvuista. Luku kaksi käsittelee korkean käytettävyyden teoriaa, käsitteitä, aikaisempaa tutkimusta aiheesta ja tutkimuksen kontekstia. Luvussa kolme
käsitellään kirjallisuushakujen perusteella löytyneet korkean käytettävyyden tekniikat ja
vaihtoehdot järjestelmän saatavuuden nostamiseksi. Luvussa neljä tarkastellaan tutkimusmenetelmiä ja tutkimusaineistoa. Luvussa viisi analysoidaan tutkimuksen tuloksia. Luvussa kuusi pohditaan tuloksia ja käsitellään yleisesti tutkimuksen onnistumista. Luku seitsemän on yhteenveto koko tutkielmasta.
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2 Teoria
Teoriakappaleessa käydään läpi tutkimusta koskevaa teoriakehystä, keskeisiä käsitteitä,
kirjallisuuskatsauksen toteutusta, aikaisemmin tehtyä tutkimusta aihepiiristä ja tutkimuskysymyksien muodostamista. Tämän kappaleen tarkoitus on perehdyttää lukija aihepiiriin
tarkemmin ja perustella tarkemmin se, miksi tämä tutkimus oli tarpeen laatia.

2.1 Korkean käytettävyyden käsitteet
Tässä kappaleessa käydään läpi korkean käytettävyyden käsitteet tarkemmin läpi. Tämän
tarkoitus on pohjustaa teorialuvun myöhempien kappaleiden sujuvaa ymmärtämistä.
Iso-standardin mukainen määritelmä käytettävyydelle on seuraava: ”Se tehokkuus, tuloksellisuus ja tyytyväisyys, joka saavutetaan, kun tietty määritelty käyttäjäryhmä käyttää tuotetta tavoitteiden saavuttamiseksi määritellyssä käyttökontekstissa. (ISO 9241–11, 1998).
Käytettävyys-termiä esiintyy tietotekniikassa yleensä kuitenkin kahdessa eri merkityksessä. Käyttöliittymien yhteydessä sillä tarkoitetaan yleensä käyttäjälähtöisyyttä, käyttäjäystävällisyyttä tai helppokäyttöisyyttä. (Savijoki 2004)
Teknisessä mielessä tuotantoympäristöissä käytettävyydellä viitataan kuitenkin yleensä
lähinnä järjestelmien tai palveluiden saatavilla oloon. Korkeaan käyttävyyteen liittyykin
läheisesti saatavuuden käsite ja koska se muodostaa myös käytettävyyden ensimmäisen
tason: jos järjestelmä ei ole saatavissa, se ei myöskään ole käytettävissä (Liikenne- ja viestintäministeriö 2009). Tässä tutkimuksessa viittaan käytettävyydellä nimenomaan tähän
tekniseen käytettävyysmääritelmään.
Korkean käytettävyyden kannalta keskeisessä roolissa ovat käyttäjien vaatimukset järjestelmän saatavuuden suhteen. Vähemmän tärkeässä järjestelmässä käyttökatkoja voi esiintyä tiheästi ja katkojen kesto olla suuri, kun taas kriittisessä järjestämässä lyhyestäkin katkosta voi olla katastrofaalisia seurauksia. Järjestelmä on korkeasti käytettävä, jos järjestelmä on saatavilla jatkuvasti suunniteltuina palveluaikoina. Yllättäviä katkoja ei korkean
käytettävyyden järjestelmässä pitäisi juurikaan esiintyä. Suunniteltuja katkoja voidaan kuitenkin edelleen toteuttaa esimerkiksi päivitysten yhteydessä. (Piedad, Hawkins 2001)
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Yleinen matemaattinen laskentakaava saatavuudelle (A) lasketaan käytettävyysajan
(UT=UpTime) ja alhaallaoloajan (DT=DownTime) funktiona seuraavasti. (Stapelberg
2009)
A=

UT
𝑈𝑇 + 𝐷𝑇

Yksi yleisesti käytetty tapa on määritellä käytettävyysaika vastaamaan sovittua palveluaika
(AST= Agreed Service Time) ja ilmoittaa saatavuus prosentteina. Silloin kaava saa muodon:
𝐴=

𝐴𝑆𝑇 − 𝐷𝑇
∗ 100
𝐴𝑆𝑇

Tästä kaavasta voidaan myös ratkaista sallitulle katkoajalle maksimi seuraavasti:
𝐷𝑇𝑀𝑎𝑥 = 𝐴𝑆𝑇 −

𝐴 ∗ 𝐴𝑆𝑇
100 %

Jos siis oletetaan, että järjestelmän tulee olla 365 päivää ja 24 tuntia vuorokaudessa saatavilla, voidaan kaava kirjoittaa alla olevaan muotoon. A on tässä tapauksessa palvelun haluttu saatavuustaso. Tällöin voidaan laskea maksimikatkon kesto päivinä seuraavasti. (Office of Government Commerce 2007)
𝐷𝑇𝑀𝑎𝑥𝐷 = 365 −
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𝐴 ∗ 365
100 %

Alla olevaan taulukkoon on laskettu eri saatavuusasteiden katkoajan maksimit tarkemmin.
Järjestelmä saa olla
poissa käytöstä
vuodessa yhteensä

Järjestelmä saa olla
poissa käytöstä kuukaudessa yhteensä

90%

36,5 päivää

72 tuntia

16,8 tuntia

95 %

18,25 päivää

36 tuntia

8,4 tuntia

97 %

10,96 päivää

21,6 tuntia

5,04 tuntia

98 %

7,30 päivää

14,4 tuntia

3,36 tuntia

99%

3,65 päivää

7,20 tuntia

1,68 tuntia

99,9%

8,76 tuntia

43,8 minuuttia

10,1 minuuttia

99,99%

52,56 minuuttia

4,32 minuuttia

1,01 minuuttia

99,999%

5,26 minuuttia

25,9 sekuntia

6,05 sekuntia

99,9999%

31,5 sekuntia

2,59 sekuntia

0,605 sekuntia

Saatavuus %

Järjestelmä saa olla
poissa käytöstä viikossa yhteensä

Taulukko 1: Saatavuuden prosentit ja järjestelmän katkot

Tyypillisin alalla käytetty standardi saatavuus korkean käytettävyyden järjestelmien kanssa
on 99,999 %, jota käytetään usein operaattorien tietojärjestelmissä (High Availability Forum, 2009). Kuten jo aikaisemmin kuitenkin todettiin, riippuu korkea käytettävyys asiakkaan tarpeesta ja palvelun kriittisyydestä asiakkaalle.
Saatavuus on nykyisissä tietojärjestelmissä riippuvainen monen komponentin saumattomasta yhteistyöstä ja mahdollinen vika voi syntyä tietojärjestelmässä monessa eri kohtaa.
Järjestelmän eri osat voidaan jakaa karkeasti seuraaviin tasoihin: käyttöympäristö, ylläpito,
sovellus, väliohjelmisto (middleware), infrastruktuuri, käyttöjärjestelmä, laitteisto (hardware) ja fyysinen kerros. Kun onnistutaan vähentämään jonkin kerroksen aiheuttamia vikoja,
pystytään järjestelmän saatavuutta nostamaan. (Schmidt 2006)
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Palvelun saatavuuden parantamiseksi voidaan järjestelmästä tunnistaa kehityskohteita kahdessa eri pääkategoriassa:
1) Kyvystä välttää häiriö kokonaan eli silloin vähennetään yksittäisten virhetilanteiden
todennäköisyyttä.
2) Redundanttisuudessa eli silloin parannetaan järjestelmän kykyä jatkaa toimintaa
virheestä huolimatta.
Korkean käytettävyyden tekniikoissa erityisesti redundanttisuus on tärkeä, sillä yksittäisten
komponenttien käyttövarmuutta ei voi loputtomasti parantaa. (Schmidt 2006)
Käyttäjäympäristöä ovat kaikki järjestelmän käyttäjään liitettävissä olevat komponentit,
tärkein näistä komponenteista on käyttäjä itse. Tyypillisin virhetilanne tässä kategoriassa
on käyttäjän tekemä virhe esimerkiksi tiedon tuhoaminen vahingossa. Jos siis halutaan
nostaa palvelun saatavuutta, on syytä miettiä, miten inhimillisiä virhetilanteita voidaan
välttää, ja miten mahdollisten virheiden vaikutus itse järjestelmän toimintaan saadaan minimoitua. Käytännössä esimerkiksi laaditaan kattava toipumissuunnitelma siitä, miten
toimitaan siinä tapauksessa, että joku on virheellisesti tuhonnut ison määrän dataa. Suunnitelmallinen prosessi nopeuttaa häiriötilanteesta toipumista. Tämän lisäksi järjestelmällinen
muutoshallinta vähentää virheiden määrää, esimerkiksi siten, että muutoksen vaikutus testataan ensiksi testijärjestelmässä ennen muutoksen toteuttamista tuotantojärjestelmään.
(Schmidt 2006)
Sovellus koostuu yhdestä tai useammasta ohjelmistokomponentista, jotka muodostavat
käyttäjien käyttämän järjestelmän tai palvelun. Tyypillinen vikatilanne sovelluskerroksessa
on esimerkiksi sovelluksen kaatuminen tai datan korruptoituminen. Tällaisia virhetilanteita
voidaan välttää suunnittelemalla sovellus hajautetuksi siten, ettei esimerkiksi yhden asiakasohjelmiston kaatuminen vielä vaikuta palvelun kokonaissaatavuuteen. Lisäksi virhetilanteita voidaan myös peittää käyttäjältä korkean käytettävyyden tekniikoita hyödyntäen
siten, että sovelluskerros klusteroidaan, jolloin palvelun kaatuessa pyynnöt ohjataan automaattisesti toiselle toimivalle sovelluspalvelimelle. Voidaan käyttää myös varapalvelinta,
joka on identtinen kopio sovelluspalvelimesta. Tässä tapauksessa pyynnöt pitää ohjata kuitenkin käsin uudestaan toiselle palvelimelle, mikä lisää katkon pituutta. (Schmidt 2006)
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Väliohjelmisto koostuu itsenäisistä ohjelmistokomponenteista, jotka on kiinteästi integroitu sovelluksen toimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi tietokantapalvelimet, web-palvelimet
ja viestintäpalvelimet. Väliohjelmisto voi palvella useampaa sovellusta samanaikaisesti.
Tyypillinen vikatilanne väliohjelmistokerroksessa on esimerkiksi sovelluksen kaatuminen
tai muistivuoto. Väliohjelmistokerroksen saatavuutta voidaan nostaa parantamalla kerroksen redundanttisuutta esimerkiksi klusteroimalla tietokantapalvelin. (Schmidt 2006)
Käyttöjärjestelmä on alemman tason ohjelmistokomponentti, joka toimii sovellus ja laitekerroksen välissä. Tyypillinen virhetilanne tässä kerroksessa on käyttöjärjestelmän kaatuminen tai virhetilanne ajureissa, jotka kommunikoivat laitekerroksen suuntaan. Tässäkin
kerroksessa voidaan käyttää korkean käytettävyyden tekniikoita saatavuuden parantamiseksi esimerkiksi klusteroimalla palvelimet, joiden käyttöjärjestelmät ovat kriittisessä roolissa sovelluksen toimivuuden kannalta. (Schmidt 2006)
Laitteistoa ovat tietokoneen ydinkomponentit, joiden ansiosta tietoa voidaan ylipäätään
prosessoida. Tällaisia komponentteja ovat esimerkiksi prosessori, keskusmuisti, verkkokortti ja koneen käyttämät levyjärjestelmät. Tyypillinen tapa parantaa tämän kerroksen
luotettavuutta on asentaa järjestelmään redundantteja komponentteja, kuten toinen verkkokortti ja prosessori, sekä käyttää varalevyjä, jolloin levyrikko (RAID + hot spares) ei pysäytä järjestelmän toimintaa. Myös huoltosopimus, joka takaa nopean vaste- ja korjausajan,
voi olla keskeisessä roolissa ko. kerroksen toipumisen nopeuttamiseksi. (Schmidt 2006)
Infrastruktuuria edustaa järjestelmässä ne ohjelmisto- ja laitteistokomponentit, jotka toimivat täysin itsenäisesti tuotantosovelluksien suhteen. Tärkein infrastruktuurin osa on
verkko itsessään (reitittimet, kaapelit ja kytkimet) mutta myös infrastruktuuripalvelut kuten
nimenselvitys (Domain Name Service) ja hakemistopalvelut (esimerkiksi Active Directory) ovat tärkeitä infrastruktuurin osasia. Nämä palvelut palvelevat useita sovelluksia samanaikaisesti. Tyypillinen virhetilanne tässä kerroksessa on yhteyden menetys. Tämänkin
kerroksen toimivuutta voidaan parantaa korkean käytettävyyden arkkitehtuurilla, tässä tapauksessa se esimerkiksi tarkoittaisi redundanttien verkkokomponenttien käyttöönottoa
(mikään osa verkossa ei saisi olla yksittäinen vikapiste vaan verkon toiminta pitää jatkua,
vaikka yksi reititin kaatuisi) ja infrastruktuuripalvelinten klusterointia. (Schmidt 2006)
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Fyysinen kerros on se toimintaympäristö, jossa järjestelmän palvelimet toimivat. Fyysisen
kerroksen keskeisin elementti on tietokeskus (datacenter), jonka olennaisia osasia ovat
jäähdytys, voimansyöttö ja rakennus itsessään. Saatavuutta vaarantavat tapahtumat tässä
kerroksessa ovat tyypillisesti voimansyötön häiriöt, tulipalot ja tulvat. Tyypillisesti näitä
riskejä pienennetään huolellisella tietokeskuksen suunnittelulla, jossa esimerkiksi hyödynnetään automaattisia sammutusjärjestelmiä, pumppuja, UPS-järjestelmää (Uninterruptible
Power Supply) ja varageneraattoreja. On mahdollista myös rakentaa toinen tietokeskus
varalle, joka voi ottaa palveluiden tehtävät hoidettavakseen pääasiallisen tietokeskuksen
sijaan. (Schmidt 2006)
Ylläpito on hyvin samankaltainen käyttäjäympäristön kanssa, sillä sen tärkein osanen on
järjestelmän ylläpitäjät itse. Tämä osa järjestelmää on siis kaikki ylläpitotehtäviin liittyvät
asiat. Inhimillinen virhe on tyypillisin järjestelmän saatavuutta haittaava tekijä tässä kategoriassa. Kuten käyttäjäympäristössä, järjestelmän saatavuutta voidaan nostaa kattavalla
toipumissuunnitelmalla. Myös muutosten hallinta on keskeistä ylläpitotyössä, sillä moni
käyttökatko aiheutuu virheellisestä ylläpitäjien tekemästä muutoksesta järjestelmässä. Alla
olevassa kaaviossa on yksinkertaistettuna piirrettynä näiden eri komponenttien väliset suhteet, joita jo aikaisemmin käsiteltiin. (Schmidt 2006).
Käyttöympäristö
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Käyttöjärjestelmä
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Laitteisto (hardware)

Fyysinen kerros

Kaavio 1: Tietojärjestelmän komponenttien suhde yksinkertaistettuna kaaviona
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Seuraavassa taulukossa esitellään vielä yhteenvetona keinot, joilla järjestelmän saatavuutta
voidaan mahdollisesti parantaa kunkin kategorian osalta:
Komponentti
Käyttäjäympäristö
Ylläpito
Sovellus
Väliohjelmisto
Infrastruktuuri
Laitteisto
Fyysinen kerros

Mahdollisia menetelmiä saatavuuden nostamiseksi
Toipumissuunnitelma
Toipumissuunnitelma, muutoshallinta
Hajautettu järjestelmä, varapalvelimet, korkean käytettävyyden tekniikat
Korkean käytettävyyden tekniikat (esim. klusterointi)
Korkean käytettävyyden arkkitehtuuri, redundantit komponentit
Redundantit komponentit, varalevyt, huoltosopimukset
UPS, varatietokeskus

Taulukko 2: komponentit ja menetelmät saatavuuden kasvattamiseksi (Schmidt 2006)

Kuten taulukosta käy ilmi, ovat korkean käytettävyyden tekniikat peräti kolmen kerroksen
kohdalla mahdollinen ratkaisu järjestelmän toimintavarmuuden parantamiseksi. Näitä Tekniikoita käsitellään tässä tutkimuksessa tarkemmin luvussa 3. Laitteiston ja fyysisen kerroksen osalta, joudumme luottamaan sairaalan nykyisiin järjestelyihin, sillä vaikutusmahdollisuudet niihin ovat hyvin rajatut ja kustannusvaikutukset huomattavia (esimerkiksi toisen tietokeskuksen rakentaminen on monesti projekti, joka maksaa miljoonia).

2.2 Kirjallisuuskatsauksen tavoitteet ja toteutus
Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli hakea tutkimusalueen tarkempaa rajausta ja holistisempaa kuvaa korkean käytettävyyden teoriaan ja problematiikkaan. Lisäksi tavoitteena oli
tarkastella, miten aihepiiriä on aikaisemmin tutkittu ja miten nykyinen tutkimus liittyy
olemassa olevaan tutkimukseen. Kappaleessa 2.1 esiintuotu määritelmä korkeasta käytettävyydestä perustuu pitkälle itse käyttäjien vaatimukseen järjestelmän saatavuudesta. Tämä
vaatimus syntyy subjektiivisen näkemysten pohjalta, joten on tärkeää löytää tietoa siitä,
miten sairaalaorganisaatiot kokevat nykyisellään järjestelmien saatavuuden. Tässä keskeistä on ymmärtää, miten tietojärjestelmän käyttökatkot vaikuttavat sairaalan toimintoihin.
Teorian perusteella on myös helppo ymmärtää, että saatavuutta parantavien toimien tulee
kohdistua ensisijassa asioihin, jotka aiheuttavat nykyisellään eniten käyttökatkoja. Sen
lisäksi kappaleessa 2.1 lähinnä määritellään yleisiä suunnitteluperiaatteita ja metodeja korkean käytettävyyden saavuttamiseksi.
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On kuitenkin tarpeen löytää myös spesifisiä ratkaisuja ja tekniikoita, joita voitaisiin soveltaa teho- ja anestesiologian tietojärjestelmien saatavuuden parantamiseen. Kirjallisuuskatsauksessa etsittiin siis vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
1. Millaisista menetelmistä korkean käytettävyyden saavuttamiseksi löytyy tutkimustietoa?
2. Onko terveydenhuollon tietojärjestelmistä olemassa systemaattista tutkimustietoa katkoista ja niiden vaikutuksista sairaalan toimintaan?
3. Löytyykö käyttökatkojen syistä tutkimustietoa?
Kirjallisuuskatsauksen toteutus pyrki noudattamaan systemaattista lähestymistapaa, jossa
haut suoritetaan automaattisesti laajoihin lähdeaineistoihin (kirjallisuustietokannat). Tämän
metodin tarkoitus on tuottaa kirjallisuuskatsauksia, joiden tulokset ovat helposti toistettavissa ja tarkastettavissa. Samalla saadaan kerättyä tutkimuksen kannalta kaikki olennainen
aikaisempi tutkimustieto. Automaattinen hakumenetelmä ei kuitenkaan poista tutkijan roolia aineiston arvioinnissa. Etenkin tärkeää on varmistaa se, että aineistoissa on vähintään
mukana kyseisen tutkimusaiheen keskeiset artikkelit. Tämä vaatii edelleen monesti manuaalista työtä. (Kitchenham et al. 2010)
Aineisto kerättiin pääosin Nelli-portaalin avulla. Nelli-portaali (National Electric Library
Interface) on kansalliskirjaston internetpohjainen tiedonhakuportaali, jolla voi suorittaa
metahakuja useaan tietokantaan yhtäaikaisesti. (Riikonen 2006)
Haku oli rajattu tarkemmin koskemaan vain informaatioteknologian aihealuetta. Mukana
haussa olivat seuraavat aineistot: IEEE Xplore Digital Library, ACM Digital Library, Web
of Science - WoS, Computer and Information Systems Abstracts (ProQuest) ja Scopus.
Kyseessä olevat tietokannat sisältävät tuhansia tieteellisiä artikkeleja.
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Kuva 1: Kirjallisuushakuihin käytetyt aineistot

Hakutuloksista rajattiin pois puhtaasti verkko- ja levyjärjestelmätekniikkaa koskevat artikkelit, koska tutkimuksen kannalta sairaaloiden käyttämä IT-infrastruktuuri ei ole sellaista,
mihin voidaan järkevillä panostuksilla merkittävästi vaikuttaa. Myös pilvipalveluiden hyödyntämiseen perustuvat korkean käytettävyyden artikkelit rajattiin pois tuloksista, sillä
nykyisellään teho- ja anestesiologian sovellukset eivät tällaista juuri tue.
Lisäksi kaikki artikkelit, jotka olivat yli 15 vuotta vanhoja, hylättiin. Yli 15-vuoden takaiset artikkelit ovat teknisesti jo niin vanhentuneita, ettei niistä löytyvää tietoa voida soveltaa
nykyisten järjestelmien arviointiin. Tämä rajaus perustuu tutkijan noin 15-vuoden kokemukseen alalta: vuosituhannen vaihteessa tekniikat olivat täysin erilaisia ja esimerkiksi
virtuaalisointipohjaisia järjestelmiä ei ollut juuri lainkaan olemassa. Koska haku toi myös
paljon tuloksia aihepiiriin liittyvistä lääkintälaitteista ja niiden tekniikoista, käytettiin erillistä sanalistaa hakutulosten seulomiseen. Tällä pyrittiin siihen, että tarkasteltavaksi jäävät
vain tietojärjestelmiä koskevat artikkelit. Sanalista löytyy liitteestä b.
Kirjallisuutta etsittiin seuraavilla hakusanoilla:
1) Healthcare downtime, yhteensä 452 artikkelia. Näistä 430 artikkelia hylättiin yllä
esiteltyjen kriteereiden perusteella tarkastelemalla haun nimike ja julkaisuvuosi tietoja ja 20 hylättiin itse tekstin tarkemman analyysin perusteella. Mukaan valittiin
kaksi artikkelia.
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2) Downtime “Clinical Information systems” survey, yhteensä 157 artikkelia. Näistä 140 artikkelia hylättiin yllä esiteltyjen kriteereiden perusteella tarkastelemalla
haun nimike ja julkaisuvuosi tietoja. 15 hylättiin itse tekstin tarkemman analyysin
perusteella. Mukaan valittiin kaksi artikkelia.
3) "High availability" clinical information system¸ yhteensä 338 artikkelia.
Näistä 302 hylättiin yllä esiteltyjen kriteereiden perusteella tarkastelemalla haun
nimikettä ja julkaisuvuotta. 35 hylättiin itse tekstin tarkemman analyysin perusteella. Mukaan valittiin yksi artikkeli.
Näiden kolmen hakulausekkeen lisäksi, tehtiin vielä useita hakuja niin, että yhdisteltiin
avainsanoja näistä päälausekkeista uusiksi kokonaisuuksiksi (esimerkiksi "High availability" + Downtime + survey). Sen lisäksi kokeilin survey hakusanan tilalla research ja study
hakusanoja. Näissä hauissa ei kuitenkaan löytynyt lisää artikkeleita, joita olisi kelpuutettu
kirjallisuuskatsaukseen. Lisäksi valittujen artikkelien lähdeluettelo käytiin läpi, jotta voisin
löytää muita samankaltaisia tutkimuksia. Tällä perusteella löysin vielä yhden artikkelin,
joka otettiin mukaan katsaukseen.
Koska haku ei palauttanut yhtään artikkelia Suomesta, jonka terveydenhuollon tietojärjestelmät

ovat

tämän

tutkimuksen

fokuksessa,

tein

vielä

erillisen

haun

Juuli-

julkaisutietoportaaliin. Juuli-portaali on rakennettu suomalaisten tutkimusorganisaatioiden
julkaisutietojen etsimiseen. Portaalia ylläpitää Kansalliskirjasto, opetus- ja kulttuuriministeriö ja CSC (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2013).
Hain artikkeleja yllä mainittujen hakusanojen lisäksi laajemmilla termeillä, kuten electronic patient record, ”clinical information system”. Tämän lisäksi hain artikkeleja näiden
sanojen suomenkielisillä vastineilla ja niiden mahdollisilla taivutusmuodoilla: esimerkiksi
kliiniset tietojärjestelmät, potilastietojärjestelmä, kliininen tietojärjestelmä, potilastietojärjestelmät jne. Näillä hauilla löysin yhteensä 16 artikkelia, joista 14 hylättiin haun
nimikettä ja julkaisuvuotta ja yksi hylättiin artikkelin tarkemman analyysin perusteella.
Mukaan katsaukseen otettiin siis yksi Juuli-portaalin kautta löydetty artikkeli. Löysin kirjallisuushaulla yhteensä seitsemän tieteellistä artikkelia, jotka esittelen seuraavassa kappaleessa.
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2.3 Aikaisempi aiheen tutkimus
Tarkastelen nyt tarkemmin kappaleessa 2.2. mainituin kriteerein valikoituja tutkimuksia.
Etenkin käsitellään tarkemmin näiden tutkimusten toteutusta ja keskeisiä tuloksia sekä analysoin tarkemmin aikaisempien tutkimuksien antamaa kokonaiskuvaa ja mahdollisia aukkoja tutkimustiedossa.
Terveydenhuollon tietojärjestelmien käyttökatkojen vaikutuksista on olemassa jonkin verran tutkimustietoa. Katkot koetaan yleisesti häiritseviksi ja yllättävät katkot usein erittäin
häiritseviksi. Katkon pituus vaikuttaa jonkin verran siihen, miten käyttökatko koetaan. Lyhyet käyttökatkot eivät ole niin suuri haitta kuin tunti tai päiväkausia kestävät. Aikaisemman tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että potilasturvallisuus voi vaarantua käyttökatkon aikana. Vähintäänkin sairaalan toiminta ja prosessi hidastuvat sen seurauksena,
jolloin potilaat voivat joutua esimerkiksi odottamaan turhaan.
Tätä näkemystä tukee tutkimus, joka selvitti USA:n terveydenhuollossa tietojärjestelmiä
hyödyntävien organisaatioiden varautumista tietojärjestelmän käyttökatkoihin. Organisaatiot (59) tutkimukseen rekrytoitiin Scottsdale Instituutin jäsenrekisterin pohjalta. Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 50 organisaatiota (vastausprosentti siis 84 %). (Sittig et al.
2014)
Lähes kaikki kyselyyn vastanneet organisaatiot olivat kokeneet katkoja tietojärjestelmien
toiminnassa (96 % vastaajista) ja kolme vastaajaa ilmoitti potilaiden loukkaantuneen näiden katkojen aikana. Tutkimuksen tulosten perusteella organisaatioiden varautuminen
käyttökatkoihin näytti puutteelliselta sekä investoinneissa tekniikan suhteen että itse tekniikan valvonnan ja testaamisen suhteen. Tutkimus myös osoitti sen, että suunnitelmat
käyttökatkojen varalle ovat usein puutteelliset. Tutkimuksen tuloksen perusteella tietojärjestelmäkatkot vaikuttavat olevan riski potilaiden hoidolle. Tutkimus päätyy suosittelemaan sitä, että terveydenhuollon organisaatioiden tietojärjestelmien jatkuvuussuunnitelmat
pitäisi säännöllisesti auditoida ja testata. Tämän lisäksi suunnitelmat pitää olla avainhenkilöiden helposti saatavissa. Lisäksi he suosittelevat, että luodaan dokumentti parhaista käytännöistä, joilla tietojärjestelmäkatkon haitat voidaan minimoida. (Sittig et al. 2014)
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Toinen aihepiiriä koskeva tutkimus tehtiin Yhdysvaltojen LDS -sairaalassa, jossa kyseltiin
työskentelystä kliinisen tietojärjestelmän (CA ja CCC luokitellaan myös kliiniseksi tietojärjestelmäksi) käyttökatkon aikana. Kysely suoritettiin sairaalahenkilökunnalle suunnitellun tietojärjestelmän käyttökatkon aikana. Kyselyn sai 103 tietojärjestelmän käyttäjää, joista 79 palautti lomakkeen. Vastausprosentiksi muodostui näin ollen 77 %. (Nelson 2012)
Valtaosa koki katkon joko häiritseväksi tai erittäin häiritseväksi (57 %). Katko johti myös
kommunikaatio-ongelmiin esimerkiksi laboratorion suuntaan. Katkon pituus nousi vastauksissa tärkeäksi tekijäksi: yli neljän tunnin katkon koettiin hankaloittavan työtä jo paljon.
Tutkimuksen tuloksia luettaessa on kuitenkin huomioitava, että suunnitellussa käyttökatkossa, käyttäjillä on hyvin aikaa varautua tilanteeseen esimerkiksi tulostamalla lääkemääräykset ja muu olennainen hoitodokumentaatio ennen katkon alkua. Vaikka toimintaa siis
suunniteltiin etukäteen, tuli sekaannusta kuitenkin esimerkiksi siinä, että mitä paperille
kirjatusta hoitodokumentaatiosta kirjataan jälkikäteen tietojärjestelmään. (Nelson 2012)
Potilasturvallisuuden vaarantuminen nousee esiin myös Hanuscakin tekemässä kyselytutkimuksessa. Kysely lähetettiin Ohiolaisille sairaaloille. Vastaajiksi oli valittu 78 aktiivisesti kliinisiä tietojärjestelmiä hyödyntäviä organisaatiota. Kyselyyn vastasi 32 sairaalaa, joten
vastausprosentti oli 41 %. Vuodessa 57 % vastaajista oli kokenut tilanteen, jossa tietojärjestelmä ei ollut käytössä. Yleisimmät syyt katkoille olivat päivitykset, ongelmat laitteistossa ja sovelluksen virhetoiminnot. Katkot aiheuttivat virheitä lääkityksen osalta 39 kertaa, joten katkot olisivat voineet vaarantaa potilaiden turvallisuutta. Artikkelin kirjoittaja
suosittelee, että menetelmiä ehkäistä lääkitysvirheitä katkojen aikana tulisi tutkia tarkemmin. (Hanuscak et al. 2009)
Systemaattinen analyysi Kiinan sairaaloiden tietojärjestelmäkatkoista myös tukee näkemystä käyttökatkojen vaarallisuudesta. Analyysi tehtiin keräämällä järjestelmällisesti lehtiartikkeleita ja tapausraportteja julkisesti saatavilla olevista lähteistä. Kriteerien perusteella tarkasteluun valikoitui 116 artikkelia. Keskimääräisen käyttökatkon pituus oli yli 18
tuntia. 65,5 % käyttökatkoista aiheutui ongelmista joko laitteisto tai ohjelmistokerroksessa
(eli kerroksessa johon voidaan vaikuttaa korkean käytettävyyden tekniikoilla). Eniten käyttökatkoja aiheutti sovelluskerroksen ongelmat (25,8 % kaikista käyttökatkoista).
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Käyttökatkoilla oli suora vaikutus potilaiden hoitoon, joka monessa tapauksessa viivästyi.
Myös yksi kuolemantapaus aiheutui artikkelin mukaan tietojärjestelmän käyttökatkosta.
Tärkeä huomio oli myös, että järjestelmällistä tietoa käyttökatkoista ja sen vaikutuksista ei
ole kerätty eli sairaalat eivät raportoi näitä tapauksia eteenpäin. Artikkelin kirjoittajat eivät
löytäneet myöskään juuri lainkaan tutkimustietoa, jossa käyttökatkojen syitä olisi systemaattisesti analysoitu. Systemaattinen tiedonkeruu katkoista helpottaisi käyttökatkoihin
varautumista ja tekniikoiden kehittämistä niiden ennalta ehkäisyyn. (Leia et al. 2014)
Myös artikkeli, jossa käsiteltiin lääkemääräysvirheiden esiintymistä elektronisten määräysten yhteydessä, indikoi tietojärjestelmän käyttökatkojen aiheuttamaa vaaraa potilasturvallisuudelle. Tutkimus tehtiin eräässä Yhdysvaltalaisessa sairaalassa, jossa määräykset tehdään tietojärjestelmän kautta. Ensimmäisessä osassa tutkimusta sairaalan avainhenkilöstöä
haastateltiin lääkemääräysprosessista ja tietojärjestelmän hyödyntämisestä. Haastatteluja
tehtiin yhteensä 37, joissa viidessä osanottajia oli enemmän kuin yksi. Näiden haastattelujen perusteella rakennettiin varsinainen kyselylomake. Toinen osa empiiristä tutkimusta
siis suoritettiin kyselytutkimuksena, jossa 291 tietojärjestelmän käyttäjää sai kyselylomakkeen. Vastauksia saatiin yhteensä 261, joten vastausprosentiksi muodostui 88 %. Kyselyn
ja haastattelujen pohjalta tutkijat kykenivät tunnistamaan yhteensä 22 eri kategoriaa, jotka
aiheuttavat eniten virheitä lääkemääräystä tehtäessä. Valtaosa näistä liittyi itse työnkulkuun
sairaalassa. Kaksi tärkeää kategoriaa muodostui tietojärjestelmän käyttökatkoista. 84 %
vastaajista ilmoitti, että järjestelmän käyttökatko oli johtanut lääkemääräyksen viivästymiseen täten vaikuttaen potilaan hoitoon negatiivisesti. Käyttökatkot aiheuttivat myös monesti sitä, että huonetieto ei päivittynyt katkon aikana määräyksiin. Näin ollen lääkkeet saatettiin lähettää vanhaan huoneeseen, jossa oli jo uusi potilas. Tämä luonnollisesti lisää riskiä
siitä, että potilas saa väärää lääkitystä. (Koppel et al. 2005)
Otin tarkasteluun myös yhden suomalaisen artikkelin, vaikkei se ihan suoranaisesti tutkinutkaan tietojärjestelmän katkoja. Kyseinen artikkeli sen sijaan tutki potilastietojärjestelmien aiheuttamia vaaratilanteita käymällä läpi tietojärjestelmiin liittyvät poikkeamailmoitukset Tampereen Yliopistollisessa sairaalassa. Tutkittuja poikkeamailmoituksia oli
vuonna 2010 yhteensä 100. (Arvola et al. 2012)
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Tulokseksi aineiston analyysistä saatiin, että potilastietojärjestelmissä voidaan osoittaa
olevan potilaan hoidon kaikkiin vaiheisiin vaikuttavia vakavia vaaroja, joiden hallintakeinot ovat nykyisin heikot. Yhdeksän poikkeamailmoituksen syy oli tietojärjestelmäkatkos
tai tietojärjestelmän jumiutuminen. (Arvola et al. 2012)
Lähdeluettelotarkastuksen pohjalta otin mukaan vielä yhden aihepiiriä koskevan artikkelin.
Kyseessä on kyselytutkimus, joka suoritettiin Yhdysvaltojen terveyslakimiehille ja terveydenhuollon riskienhallinnan ammattilaisille. Kysely koski potilastietojärjestelmien osuutta
potilasvaaratilanteissa. Kysely lähetettiin yhteensä 2500 vastaanottajalle ja vastauksia saatiin yhteensä 369. Vastausprosentti oli siis noin 15 %. (Menon et al. 2014)
Yli puolet vastaajista (53 %) ilmoitti, että potilastietojärjestelmä oli aiheuttanut potilasvaaratilanteen viimeisen viiden vuoden aikana. Tarkempi analyysi siitä, mistä nämä vaaratilanteet johtuvat, paljasti useita ongelmia käytettävyyden, työnkulun ja integraatioiden osalta. Nämä johtivat usein siihen, että tietojärjestelmän tieto oli virheellistä tai puutteellista.
Pitkittyneet tietojärjestelmäkatkot nousivat myös esiin yhtenä yleisenä syynä potilasvaaratilanteisiin eli 19 % vastaajista ilmoitti käyttökatkon vaarantaneen potilaiden turvallisuuden viimeisen viiden vuoden aikana. (Menon et al. 2014)
Käyttökatkot johtuivat aikaisemmista tutkimuksissa tyypillisesti laitteisto- ja ohjelmistokerroksessa ilmenneistä vioista (ks. Hanuscak et al. 2009 ja Leia et al 2014). On kuitenkin
huomioitava, että tämä perustui jälkikäteen tehtyihin kyselyihin. Jos käyttökatkoja ja niiden syitä tilastoitaisiin säännöllisesti, saataisiin paljon kattavampi ja monipuolisempi aineisto analysoitavaksi. Tämä näyttää olevan aukko aikaisemman tutkimuksen osalta.
Tutkimustieto korkean käytettävyyden menetelmistä terveydenhuollon tietojärjestelmissä
sen sijaan näytti kovin ohuelta. Tutkimuksissa lähinnä mainittiin varapalvelimista ja jatkuvuussuunnitelmien tärkeydestä. Sen sijaan kattavaa eri kerroksia koskevaa analyysia mahdollisista menetelmistä ei löytynyt. Tämä on ymmärrettävää, sillä jokaisen järjestelmätoimittajan teknologiat poikkeavat usein toisistaan ja universaalien menetelmien löytäminen
on usein vaikeaa. Koska varsinainen tutkimuksellinen tieto tältä osin on vähäistä, käsitellään aihetta kappaleessa kolme lisää.
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Aikaisempi tutkimus on paljolti keskittynyt joko Yhdysvaltoihin tai Kiinan. Koska tietojärjestelmät usein poikkeavat alueittain, olisi hyvä, että tutkimustietoa etenkin PohjoisEuroopasta saataisiin lisää. Lisäksi en löytänyt yhtään tutkimusta, joka olisi nimenomaan
keskittynyt teho- ja leikkaustoimen järjestelmiin.

2.4 Tutkimuksen konteksti
Tässä kappaleessa keskityn kuvamaan tarkemmin sitä, millainen on toimintaympäristö ja
konteksti, jotka vaikuttavat itse tutkimukseen. Konteksti on myös tärkeässä roolissa itse
tutkimuskysymysten muodostamisen kannalta.
2.4.1 Centricity Anaesthesia -tietojärjestelmä
Centricity Anaesthesia on tietojärjestelmä anestesian aikaista ja leikkauksen jälkeistä hoitoa antavalle henkilökunnalle. Järjestelmä on suunniteltu sairaalaympäristöön käytettäväksi
lähinnä preoperatiivisilla klinikoilla, leikkausosastoilla, leikkausaleissa ja heräämöissä.
(GE Healthcare, CA, 2012)
Centricity Anaesthesia kattaa anestesiaprosessin aikana esiintyvät dokumentointitarpeet:
preoperatiivisen arvioinnin, intraoperatiivisen ja toipumisvaiheen sekä postoperatiivisen
arvioinnin.
Centricity Anaesthesia koostuu useasta erilaisesta sovelluksesta, jotka on räätälöity jokaiseen hoitopaikkaan soveltuvaksi:
1) Centricity Anaesthesia Assessment & Planning, joka on sovellus leikkausta edeltävän arvioinnin sekä anestesian suunnitteluun.
2) Centricity Anaesthesia IntraAnaesthesia, joka on sovellus induktio-, ylläpito- ja herättämisvaiheelle.
3) Centricity Anaesthesia PostAnesthesia, joka on sovellus postoperatiiviseen hoitoon
ja arviointiin. (GE Healthcare, CA, 2012)
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Centricity Anaesthesia -järjestelmän sovelluksia käytetään ainakin seuraaviin tarkoituksiin:
1) Dokumentoimaan potilaan hoito.
2) Yhdistämään manuaalisesti tallennettuja tietoja, lääkintälaitteista automaattisesti
saatuja tietoja sekä tietoja sairaalan muista tietojärjestelmistä (laiteliitäntä- ja järjestelmäintegraatiot).
3) Tarkastelemaan potilastietoja graafisessa muodossa trendinäytöissä.
4) Tulostamaan potilastietoja ja tallentamaan ne PDF-tiedostoiksi.
5) Potilastietojen lukemiseen usealta työasemalta yhtä aikaa.
6) Varmistamaan potilastietojen luottamuksellisuuden.
(GE Healthcare, CA, 2012)

Kuva 2: Sovelluksen kotisivunäkymä

Kaikissa näytöissä on seuraavat alueet:
1. otsikkoalue
2. valikkoalue
3. työalue
4. tila-alue
5. tehtäväluettelo
6. linkit ja linkkipainikkeet.
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Centricity Anaesthesia -tuotteessa on CE-merkintä eli tuote on lääketieteellisiä laitteita
koskevan neuvoston direktiivin 93/42/ETY mukainen, ja se täyttää kaikki tämän direktiivin
liitteen I oleelliset vaatimukset. (GE Healthcare, CA, 2012)
Järjestelmän rakenne
Centricity Anaesthesia on 3-kerrosarkkitehtuuriin perustuva anestesiologian sovellus, joka
käyttää hyväkseen J2EE-rajapintaa (Jboss) ja tallentaa tietonsa Sybase- tai MSSQLtietokantaan. Tietojärjestelmän osia ovat:
-

Liitäntäyksiköt (ebox tai digconnect) ja laiteliitännät

-

CA-työasemat

-

Centricity Device Interface (CDI) -palvelu

-

palvelinkoneet: liitäntäpalvelin (Rhapsody), sovelluspalvelin (Jboss), tietokantapalvelin ja arkistopalvelin

Järjestelmän osien suhdetta voi tarkastella kuvasta 3. (GE Healthcare, CA Technical Reference Manual, 2012)

Kuva 3: Centricity Anaesthesian perusarkkitehtuuri
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Liitäntäyksiköt (ebox tai digiconnect) ja laiteliitännät
Käyttäjien kirjaamien tietojen lisäksi järjestelmään saadaan tietoja myös lääkintälaitteista.
Laiteliitynnän avulla järjestelmään voidaan liittää erilaisia lääkintälaitteita, kuten monitoreita, hengityskoneita, sydän-keuhkokoneita ja verikaasuanalysaattoreita. Kun laiteliityntä
on käytössä, järjestelmä kerää laitteiden tietoja automaattisesti. Laiteliityntä voi kerätä
tietoja laitteista kahdella eri tavalla:
• laitteen liitäntäyksikön tai lääketieteellisen tietokoneensarjaportin (RS-232) kautta
• TCP/IP-yhteyden kautta.
Liitäntäyksiköiden tehtävä on muuntaa lääkintälaitteiden lähettämä sarjamuotoinen tieto
pakettimuotoiseksi ja välittää se Ethernet-verkkoon käyttäen TCP/IP-protokollaa. Siihen
siis käytännössä liitetään kaikki järjestelmään integroidut lääkintälaitteet sarjakaapelilla ja
se välittää näiden laitteiden tiedot verkkoon eteenpäin Centricity Device Interface palvelulle.(GE Healthcare, CA Technical Reference Manual, 2012)
CA-työasemat
Työasemasovellus on Java-pohjainen asiakasohjelmisto (ns. Java-Rich-Client). Työasemille on asennettu Java Runtime Environment, joka toimii ajoympäristönä itse sovellukselle.
Sovellus keskustelee sovelluspalvelimen kanssa ja muodostaa yhteyden automaattisesti
uudelleen, jos yhteydessä tulee häiriöitä. Kaikki työasemat ja palvelimet ovat kytkeytyneitä
Java Messaging Serviceen. Tämän viestipalvelun avulla muutokset datassa päivittyvät kaikille työasemille välittömästi. (GE Healthcare, CA Technical Reference Manual, 2012)
Työasemasovelluksessa on rakennettu kaikki näytöt ja näkyvät osat. Se myös prosessoi
kaikki käyttäjien sovelluksesta tehdyt pyynnöt. Käyttäjät voivat muokata sovelluksen visuaalista ulkoasua (käyttäen Application Editoria) hyvinkin vapaasti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että käyttäjät voivat itse muokata menuja, näyttöjen sisältöä, painikkeita yms.
perustuen yksilöllisiin tarpeisiin. (GE Healthcare, CA Technical Reference Manual, 2012)
Centricity Device Interface (CDI) -palvelu
Centricity Device Interface on rajapinta, joka muuntaa laitteiden raakadatan ajurikirjastonsa avulla XML-viesteiksi. Nämä viestit se välittää edelleen liitäntäpalvelimelle (Rhapsody). (GE Healthcare, CA Technical Reference Manual, 2012)
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Liitäntäpalvelin (Rhapsody)
Liitäntäpalvelin Rhapsody on integraatioalusta, joka reitittää viestejä eri järjestelmien välillä. Sillä pystytään myös konvertoimaan viestityyppejä toisenlaiseksi ja se tarjoaa viestipuskurin häiriöiden varalta. Liitäntäpalvelin välittää saamansa viestit eteenpäin sovelluspalvelimelle (Jboss). (GE Healthcare, CA Technical Reference Manual, 2012)

Sovelluspalvelin
Sovelluspalvelin käyttää Enterprise JavaBeans -komponenttimallia, koska se tarjoaa skaalaantuvan ja helposti hallittavan arkkitehtuurin palvelimen komponenteille. J2EEsovelluspalvelin tarjoaa peruspalvelut, joilla hajautettu järjestelmä voidaan toteuttaa. J2EEsovelluspalvelimen lisäksi järjestelmässä on useita muita komponentteja, jotka tarjoavat
esimerkiksi seuraavat toiminnallisuudet:


Dokumenttien luonti, muokkaus ja poistaminen



Käyttäjien tunnistautuminen (autentikointi) ja aikasarjadata (trendit)



Dokumenttien haku ja dokumenttihierarkian hallitseminen



Erilaiset näkymät dokumentteihin (listat, puut jne.)



Versiokontrolli ja jäljitysketju (audit trail).

Tietokantapalvelin
Tietoa tallennetaan kolmeen eri relaatiotietokantaan POC, COMMON ja MQPOC tietokantoihin. POC sisältää kaiken konfiguraatio, referenssi- ja potilasdatan. Common
sisältää järjestelmän perustiedot ja MQPOC tallennetaan kaikki pysyvät viestit, joita käytetään viestinnässä työasemiin ja liityntäpalvelimien suuntaan. Kaikki tiedon tallennus tehdään sovelluspalvelimen kautta. POC-tietokannasta varsinainen potilasdata siirretään eräajoina arkistopalvelimelle. (GE Healthcare, CA Technical Reference Manual, 2012)
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Arkistopalvelin
Arkistopalvelimelle varastoidaan kaikki arkistointiehdot täyttävät potilastapaukset (lukitut
tapaukset). Arkistopalvelin koostuu kahdesta tietokannasta StagePoc- ja ArchivereportPockannasta. StagePoc-tietokantaa käytetään arkistointiprosessissa väliaikaisena tiedon varastona tuotantotietokannasta siirretylle potilasdatalle. StagePoc-tietokannasta tiedot siirtyvät
automaattisesti varsinaiseen pitkäaikaisvarastoon ArchivereportPoc-tietokantaan. ArchivereportPOC on pitkäaikaisvarasto kaikelle potilastiedolle ja sieltä voidaan hakea tietoa erilaisilla raportointityökaluilla. Potilastapaus on myös mahdollista palauttaa arkistosta takaisin tuotantoon katseltavaksi (read only). (GE Healthcare, CA Warehouse, 2013)
2.4.2 Centricity Critical Care -tietojärjestelmä
Centricity Critical Care (CCC) on tietojärjestelmä tehohoitoa varten. Centricity Critical
Care on suunniteltu kattamaan tehohoidon aikaiset dokumentaation ja analyysin tarpeet.
Centricity Critical Care -järjestelmän avulla käyttäjät voivat:
– kirjata potilaan sisäänkirjaustiedot
– suunnitella potilaan neste- ja lääkehoidon sekä käyttää laskinohjelmia
– kirjata neste-, lääke- ja tutkimusmääräyksiä
– etsiä tietoja lääkkeiden yhteisvaikutuksista, kun he suunnittelevat potilaan lääkitystä.
– näyttää aikaisempia ja tulevia hoitotehtäviä, kirjata valmiit tehtävät
– kirjata potilaan hoidon aikana tehdyt havainnot ja lisäykset
– tarkastella potilastietoja graafisessa muodossa trendinäytöissä
– kerätä automaattisesti tietoja potilaspaikalla olevista laitteista
– kirjata muistiinpanoja ja huomautuksia sekä tallentaa hoito-ohjeita
– käyttää potilasryhmiä ja ohjelmia hoidon standardoimiseksi
– tulostaa raportteja ja tallentaa ne PDF-tiedostoina
– Centricity Critical Care voidaan liittää myös sairaalan muihin tietojärjestelmiin.
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Centricity Critical Care on CE-merkitty eli tuote on lääketieteellisiä laitteita koskevan neuvoston direktiivin 93/42/ETY mukainen, ja se täyttää kaikki tämän direktiivin liitteen I
oleelliset vaatimukset. Sovelluksen tietovirta on esitelty kuvassa 4. (GE Healthcare, CCC
käyttöopas, 2009)

Kuva 4: Centricity Critical Care -sovelluksen tietovirta

2.4.2.1 Järjestelmän rakenne
Centricity Critical Care on osin 3-kerrosarkkitehtuuriin perustuva tehohoidon sovellus,
joka käyttää hyväkseen Jboss-sovelluspalvelinta ja tallentaa tietonsa relaatio tietokantaa.
Kuitenkin vain osa sovelluslogiikasta hoidetaan erillisen sovelluskerroksen läpi: osa tiedoista haetaan ja tallennetaan suoraan tietokantaan työasemasovelluksen kautta. Tähän
käytetään tallennettuja proseduureja (stored procedure), joita sovellus kutsuu. Toisin sanoen CCC hyödyntää osin perinteistä kaksikerrosmallia ja osin 3-kerrosarkkitehtuuria. Tämä
on myös merkittävä ero verrattuna Centricity Anaesthesia -tietojärjestelmän rakenteeseen.
Tietojärjestelmän osia ovat:
-

Liitäntäyksiköt (ebox tai digconnect) ja laiteliitännät

-

CCC-työasemat (roolit: MDS-, Raportointi-, toimisto- ja potilastyöasema)

-

palvelinkoneet:
o liitäntäpalvelin (Rhapsody)
o XML-messenger sovelluspalvelin (Jboss)
o tietokantapalvelin
o arkistopalvelin.
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Alla on esitelty (kuvassa 5) järjestelmän osien suhdetta toisiinsa. (GE Healthcare, Centricity Critical Care Technical Reference Manual, 2012)

Kuva 5: Centricity Critical Care -järjestelmän perusarkkitehtuuri

Seuraavaksi selitän tarkemmin kunkin osan toimintaa.
Liitäntäyksiköt ja liitäntäpalvelin (Rhapsody)
Identtinen Centricity Anaesthesian kanssa (ks. edellinen luku)

CCC-työasemat
Työasemasovellus on Java-Rich-Client. Työasemille on asennettu Java Runtime Environment. Sovellus koostuu joukosta palveluohjelmia, jotka mahdollistavat perustoiminnallisuudet työasemilla ja itse graafisesta työasemasovelluksesta. Järjestelmän työasemien välinen kommunikaatio hoidetaan työaseman postiohjelmistolla (postbox.exe), joka keskustelee palvelimen postitoimisto-palvelun kanssa (ntpofce.exe), joka välittää viestejä edelleen
muille työasemille. (GE Healthcare, Centricity Critical Care Technical Reference Manual,
2012)
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XML-messenger sovelluspalvelin
Sovelluspalvelin perustuu Jboss 5.1.0 versioon joka on Java EE-pohjainen sovelluspalvelin. Sovelluspalvelinta käytetään pääasiassa järjestelmäliityntöihin ja kliiniseen hälytysjärjestelmään (Clinical Notification Server, CNS), joka tekee hälytyksiä sähköpostiin tai työasemasovellukseen, kun ennalta määritetty kliininen parametri ylitetään (esimerkiksi liian
korkea pulssi). XML-messenger sisältää myös Centricity Critical Care järjestelmän liiketoimintalogiikan. (GE Healthcare, CCC SI, 2009)

Tietokantapalvelin
Tietokantapalvelimella käytetään relaatiotietokantaa ja sitä käytetään kaiken tiedon pysyvään tallentamiseen. Tietoa tallennetaan kahdeksaan eri tietokantaan eli Department, Patient, System, Report, CNS, Cxml, CxmlJms ja Auditarchive tietokantoihin. Departmenttietokanta sisältää kaikki tiedot hoitoyksiköstä, petipaikkojen ja laitteiden tilojen muutokset, henkilöstölistat, potilaiden hoitojaksojen yhteenvedot tilastointia varten ja tiettyjä järjestelmän yleisiä asetuksia.

Patient-tietokanta sisältää kaiken varsinaisen potilastiedon ja se on linkitetty kiinteästi System-tietokantaan, joka sisältää kaiken konfiguraatio ja referenssidatan potilastiedoille. Report-tietokantaa käytetään vain Centricity WebStation-työkalun tietojen tallentamiseen.
Kyseinen työkalu on valinnainen web-pohjainen sovellus potilastiedon katseluun selaimessa. CNS-tietokantaa käytetään vain kliinisen hälytysjärjestelmän tietojen tallentamiseen
(Clinical Notification Server, CNS) joka on myös valinnainen komponentti. Cmxltietokantaa sisältää XML-messengerin asetuksia ja CxmlJms-tietokantaa taas käytetään
Java Message Servicen (JMS) hallinnointitiedon tallentamiseen. Auditarchive-tietokannan
käyttötarkoitus on kerätä tapahtumatiedot siitä kuka teki ja mitä itse sovelluksessa (esimerkiksi voidaan nähdä kuka haki tietyn potilaan tiedot ja milloin). (GE Healthcare, CCC DB,
2012)
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Arkistopalvelin
Arkistopalvelimelle varastoidaan päättyneet hoitojaksot tuotantokannasta ja tätä tietoa voidaan hyödyntää raportointiin ja tilastointiin. Hoitojakson tietojen siirtäminen varastoon
alkaa automaattisesti kolme päivää potilaan uloskirjauksen jälkeen. Hoitojaksot siirretään
arkistoon viiden päivän jaksoissa yöllisinä eräajoina. Tietokantarakenne on arkistossa tuotantoa vastaava, joskin joitain yksittäisiä näkymiä ja tauluja ei ole olemassa, koska niitä ei
tarvita kuin tuotantosovelluksen kanssa. (GE Healthcare, CCC WH, 2009)

3 Tekniikoita korkean käytettävyyden saavuttamiseksi
Tässä kappaleessa käsitellään teknologioita saatavuuden parantamiseksi ja niitä on olemassa lukuisia. Keskityin kuitenkin lähinnä tarkastelemaan sellaisia vaihtoehtoja, jotka sovellusten käyttökonteksti huomioiden ovat ylipäätään mahdollisia toteuttaa ja joille on mahdollista saada tuke GE Healthcaren organisaatiossa. Tiedot tekniikoista on kerätty luvussa
2.2 tehdyn kirjallisuuskatsauksen ja sen lähteiden pohjalta. Sen lisäksi tein suoraan hakuja
tunnettujen korkean käytettävyyden tekniikkaa hyödyntävien valmistajien (kuten Microsoft, Sybase, VMware) kotisivuilla olevaan dokumentaation ja dokumentaatiossa mainittuihin lähteisiin. Vaihtoehtojen määrää rajoittavat seuraavat tekijät:
1) Sallitaan vain arkkitehtuuri, joka käyttää Windows-palvelimia GE-sovelluksia varten.
2) Arkkitehtuurin tulee pohjautua tuettujen valmistajien tarjoamiin tietokantoihin.
3) Vain Vmware-teknologiaan pohjautuva virtualisointi on suositeltavaa.
Nämä rajaukset perustuvat sinänsä aika tarkasti määriteltyyn Medical Device -direktiiviin
(93/42/ETY), jossa järjestelmään olisi syytä asentaa vain tuettuja komponentteja. Poikkeuksia voi tehdä vain erittäin painavista syistä, joten tyydyn tässä tutkimuksessa käsittelemään niitä tekniikoita, jotka mahtuvat karkeasti tämän lääkelaitemäärityksen sisään. Sairaalat haluavat ympäristöönsä yleensä vain järjestelmiä, jossa kaikki lääkintälaitteita koskevat vaatimukset on täytetty. Tuen tehokkuus myös varmistetaan keskittymällä vain tiettyihin teknologioihin. Joudun näillä perusteilla siis jättämään tästä tutkimuksesta pois monet sinänsä mielenkiintoiset avoimen koodin teknologiat.
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Käsittelen seuraavaksi näitä soveltuvia tekniikoita. Ensimmäiseksi esittelen perinteiset
Microsoftin teknologiavaihtoehdot, joista tärkeimmät ovat: klusterointi, replikointi (joko
peilinä tai ilman) ja varapalvelin. Tämän jälkeen käyn läpi Sybase-tietokantavalmistajan
vastaavat vaihtoehdot. Viimeisenä keskityn Vmwaren ratkaisuihin. Kaikista vaihtoehdoista
hahmotellaan myös karkeat kustannusarviot. Tämän luvun perusteella on tehty teknologioiden vertailutaulukko, joka löytyy liitteestä A.

3.1 Windows-klusterointi
Windows-klusteroinnilla voidaan saavuttaa korkea käytettävyys toiminnan kannalta kriittisille sovelluksille liittämällä yhteen joukko erillisiä palvelimia, jotka takaavat palvelun
jatkumisen, vaikka yksittäiseen palvelimeen tulisikin vika. Periaatteessa siis yksi palvelin
tai palvelu monistetaan, jolloin siitä on olemassa joko yksi tai useampi täydellinen kopio.
Klusterin jäsenet voivat palvella asiakassovelluksia usein täysin häiriöittä siinäkin tapauksessa, että yhden palvelimen toiminta lakkaisi kokonaan. (Piepho 2013)
Korkean käytettävyyden klusteri voidaan rakentaa kahdella tavalla: joko niin, että kaikki
klusterin palvelimet ovat jatkuvasti käytössä ja tasaavat kuormaa eri palvelinten identtisten
palveluiden välillä (ns. kuormaa tasaava klusteri), tai sitten niin, että palvelin ottaa tehtäviä
hoidettavakseen vain vikatilanteessa (ns. failover-klusteri). Näistä ensimmäisen rajoitteena
on se, että sovelluksen pitää olla tilaton (stateless), joten se lähinnä soveltuu esimerkiksi
tulostuspalvelimen tai web-palvelimen käytettävyyden varmistamiseen. Tekniikkaa ei siis
voida yleensä käyttää tietokantaintensiivisen sovelluksen klusterointiin. (Schmidt 2006)
Failover-klusterin muodostaa joukko yhteenliitettyjä palvelimia joiden yhteistoimintaa
säätelee klusteri-sovellus. Klusterin sovellukset siirtyvät käyttämään klusterin muita palvelimia, niin sanotun failover-operaation seurauksena. Failover-operaatiossa klusterissa resurssi tai joukko resursseja siirtyy käyttämään toista palvelinta. Tämä operaatio voidaan
suorittaa joko automaattisesti tai manuaalisesti ylläpitäjän toimesta. Manuaalista failoveroperaatiota käytetään yleensä vain, jos halutaan huoltaa yhtä palvelimista suunnitellusti.
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Automaattista failover-operaatiota kontrolloi klusteri-sovellus, joka havaitsee laitteiston tai
ohjelmiston vikatilanteen aktiivisella palvelimella ja automaattisesti käynnistää vikatilassa
olevan sovelluksen klusterin toisella jäsenpalvelimella. Automaattinen käynnistys tapahtuu
usein niin nopeasti, etteivät käyttäjät havaitse, että sovellus on siirtynyt käyttämään toisen
palvelimen resursseja. Tämä tilannetta näkyy kuvassa 6. (Microsoft Corporation 2009)

Kuva 6: esimerkki kahden palvelimen failover-operaatiosta

Failover-klustereista on olemassa useampi variaatio sen mukaan kuinka monta palvelinta
kyseiseen klusteriin kuuluu ja kuinka monta näistä palvelimista on konfiguroitu aktiiviseen
käyttöön. Yksinkertaisimmassa muodossaan failover-klusteri perustuu kahteen palvelimeen ja siihen liitettyyn yhteiseen levyjärjestelmään. Jos palveluita pyöritetään aktiivisesti
vain klusterin toisella palvelimella, puhutaan ns. aktiivi/passiivi-klusterista. Tällainen konfiguraatio on hyvin tyypillinen, jos halutaan nostaa resurssi-intensiivisten ohjelmien – kuten esimerkiksi tietokantasovellusten – käytettävyyttä. Koska resurssi-intensiivinen sovellus varaa helposti yksittäisen palvelimen koko kapasiteetin, jää toisen palvelimen tehtäväksi lähinnä olla varalla. Jos taas klusteroinnin tarkoituksena on taata useamman vähemmän
intensiivisen sovelluksen saatavuus, monesti aktiiviset palvelut jaotellaan molemmille
klusterin palvelimille. Tällöin puhutaan aktiivi/aktiivi-klusterista. Näiden kahden tapauksen lisäksi klustereissa on monesti useampia jäseniä kuin kaksi. (Schmidt 2006)
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Jos käytetään useampaa aktiivista palvelinta, on tärkeää huomioida se, että järjestelmän
suorituskyvyn pitää olla riittävä. Etenkin klusterin pitää pystyä kriittisten sovellusten pyörittämiseen siitä huolimatta, että yksi palvelimista ei - jostain syystä - olisi käytettävissä.
(Schmidt 2006)
Failover-klusterit toimivat vain laitteistossa, jossa molemmilta palvelimilta on pääsy samaan levyjärjestelmään (shared storage). Koska data on vain yhteen kertaan levyjärjestelmässä, on tämä yksi potentiaalinen ongelmakohta: jos itse data korruptoituu, on seurauksena vakava haitta koko palvelun käytettävyyteen. Failover-klusteri ei tällä hetkellä tarjoa
tekniikkaa, jolla tämä mahdollinen vikatilanne voitaisiin hoitaa. (Schmidt 2006)
Windows 2012 klusterit tukevat kolmea eri teknologiaa, joilla jaetut levyresurssit ovat
kaikkien palvelimien saatavilla: 1) sarjaliitännäistä SCSI–ohjainta (serial attached SCSI =
SAS) 2) kuitupohjaista liitäntäkanavaa tai 3) iSCSI–ohjainta. Verkkopohjaisessa iSCSIssa,
verkkokortti, jolla jaettuihin levyihin otetaan yhteyttä, on varattava vain tähän tarkoitukseen. Sitä ei saa käyttää muuhun verkkopohjaiseen kommunikointiin. (Microsoft Corporation 2013)
SAS-ohjain tarjoaa suoran fyysisen yhteyden levyjärjestelmän ja kaikkien palvelimien välille. SAS-tekniikan tärkeä etu on sen edullinen hinta. Se on tekniikoista halvin ja silti tarjoaa riittävän nopeuden ja luotettavuuden klusterin jaetun levyn tarpeisiin. Tekniikka on
tarkoitettu kuitenkin vain muutamien palvelimien klusterille sillä yleensä SAS levykehikot
tarjoavat korkeintaan 4-32 liitäntää. Samoin palvelinten fyysinen etäisyys on rajoitettu
SCSI-kaapelin pituuden mukaan eli kahden SCSI-kaapeliin liitetyn laiteen välinen etäisyys
on maksimissaan kahdeksan metriä. Jos esimerkiksi klusterin palvelimet sijaitsevat eri palvelinhuoneissa, tämä tekniikka ei ole käyttökelpoinen. SAS on näistä kolmesta tekniikkavaihtoehdosta myös yksinkertaisin ottaa käyttöön eikä vaadi esimerkiksi erillisiä kytkimiä.
Esimerkki SAS-tekniikalla toteutusta levyresurssista löytyy kuvasta 7. (Dell Inc. 2008)
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Kuva 7: esimerkki klusterin levyresurssin toteuttamisesta SAS-liitännällä

Kuitupohjainen liitäntä levyjärjestelmään tarjoaa enemmän mahdollisuuksia klusterin laajentamiseen. Koko konesalin tai peräti koko yrityksen laajuiset SAN-levyjärjestelmät ovat
yleistyneet kaikkialla ja monesta paikasta löytyy tällainen levyjärjestelmä jo valmiina ja
siihen on liitetty useita palvelimia. Koska maksimimäärä palvelimille on huima 16 miljoonaa, ei teoreettista kapasiteettia koskaan saavuteta. SAN-levyjärjestelmän käyttämä kuitukanava on myös nopeampi kuin esimerkiksi SAS. Myös etäisyyden suhteen tekniikka on
SAS-tekniikkaan nähden ylivoimainen: laitteiden välinen etäisyys saa olla enintään 50 kilometriä. Koska kuitupohjainen tekniikka on kuitenkin kallis, on tämä lähinnä vaihtoehto
sellaisille organisaatioille, jotka ovat tehneet strategisen valinnan investoida SANjärjestelmään. Yksittäisen klusterin tarpeisiin tekniikka olisi luultavasti liian kallis. Esimerkki kuitukytkimellä toteuttavasta levyresurssi löytyy kuvasta 8. (Dell Inc. 2008)

Kuva 8: esimerkki klusterin levyresurssin toteuttamisesta kuitupohjaisella kytkennällä
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ISCSI on TCP/IP protokollaan pohjautuva verkkopohjainen tekniikka jaetun levyresurssin
luomiseksi. Yleensä yhteys muodostetaan SAN-levyjärjestelmään. Koska ethernet-verkko
on levinnyt laajasti, ovat tämän teknologian komponentit (kuten verkkokytkimet, kaapelit
etc.) suhteellisen edullisia. Kokonaishinta ip-pohjaiselle SAN-järjestelmälle on näin todennäköisesti huomattavasti halvempi kuin kuitupohjainen. ISCSI pystyy myös saavuttamaan
levyresurssin käytännössä mistä tahansa, kunhan verkkoliikenteen latenssi saadaan pidettyä kurissa. Pitkä latenssi käytännössä tuhoaa levyjärjestelmän käytettävyyden). ISCSI ei
kuitenkaan pysty kilpailemaan kommunikaatiokanavan nopeudella kahta edellä esitettyä
tekniikkaa vastaan vaan on teoriassa huomattavasti hitaampi. ISCSI liikenne tulisi myös
olla eristettyä muusta verkkoliikenteestä tietoturvaa ja suorituskykyä silmällä pitäen. Suorituskyky on tekniikan suurin heikkous ja tämä voi haitata resurssi-intensiivisten sovelluksien toimintaa (kuten vaikkapa tietokantoja). Esimerkki levyresurssista iSCSI-kytkennällä
toteutettuna löytyy kuvasta 9. (Dell Inc. 2008)

Kuva 9: esimerkki klusterin levyresurssin toteuttamisesta iSCSI-kytkennällä

Klusterit käyttävät verkkoa asiakkaiden palvelemisen lisäksi, klusterin jäsenten väliseen
viestintään. Tämä viestintä koostuu jatkuvasta status-viestien virrasta, jolla testataan onko
palvelin edelleen käytettävissä. Kyseistä viestintää kutsutaan viestinnän tiheyden ansiosta
”klusterin sydämen sykkeeksi” eli klusterin heartbeatiksi. Jos heartbeat-viestien välittämisessä tulee häiriöitä, klusteri muodostetaan uudestaan jäsenten enemmistöstä, jotka edelleen lähettävät heartbeat-status viestiä. Kommunikoinnin tavoittamattomissa olevat palvelimet poistavat itsensä klusterista automaattisesti. (Schmidt 2006)
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Klusterin sydämen syke voi olla kuitenkin ongelmallinen etenkin siinä tapauksessa, jos
kommunikaatiokanavan viestintä katkeaa täysin (esimerkiksi useamman verkkolaitteen
yhtäaikaisen hajoamisen seurauksena). Tällöin voidaan päätyä niin sanottuun split-braintilanteeseen eli sellaiseen, jossa esimerkiksi klusterin kumpikin palvelin kuvittelee toisen
olevan poissa pelistä. Silloin molemmat palvelimet yrittävät käynnistää klusterin tarjoamat
palvelut ja varata klusteriresurssit käyttöönsä. Tässä tapauksessa molemmat yrittävät kirjoittaa samoille levyille ja varata klusterin käyttämät ip-osoitteet käyttöönsä. Tämä voi
tapahtua myös tilanteessa, jossa palvelimia on useampi kuin yksi mutta klusterin jäsenet
ovat jakautuneet eri puolille täsmälleen 50 % osuuksilla. Tämän tapahtuessa puhutaan niin
sanotusta split-brain tilanteesta. Tällöin ei ole yksinkertaista enemmistöä (Quorum), joka
saisi klusterin resurssit haltuunsa. Tässä tilanteessa on myös olemassa riski siitä, että data
korruptoituu pysyvästi. (Schmidt 2006)
Koska ongelma on vakava, on tähän kehitetty monta hyvää teknistä ratkaisutapaa. Windows 2012 klusteri antaa mahdollisuuden käyttää neljää erilaista äänestystapaa quorumenemmistön muodostamiseen:
1) Enemmistö palvelimista saa resurssit käyttöönsä (vaaditaan, että jompikumpi puoli saa
yli 50 % äänistä).
2) Palvelin enemmistön lisäksi tiedostojaolle (witness-vote) annetaan ääni, jolla 50–50
tilanne voidaan ratkaista toisen puolen eduksi.
3) Palvelin enemmistön lisäksi itse klusterin jaetulle levyresurssille annetaan ääni (witnessvote), jolla 50–50 tilanne voidaan ratkaista toisen puolen eduksi.
4) Vain niiden palvelinten ääni ratkaisee, jotka saavat yhteyden jaettuun levyresurssiin.
(Tuttle, et al., sivut 11–14, 2012)
Lisäksi Windows 2012 R2 -klusterissa split-brain -ongelmaa on ratkaistu ns. tiebreaker operaatiolla. Tässä operaatiossa klusteri voi dynaamisesti muuttaa, kumpaa klusterijoukkoa
palvelin kannattaa. Periaatteessa siis klusteri tasatilanteessa arpoo satunnaisesti yhden palvelimen, jonka ”ääntä” ei enää lasketa. Näin tasajakoa ei enää synny. (EMC Corporation
2014)
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Jos jostain syystä ylläpitäjä ei pidä siitä, että Windows itse arpoo, mikä joukko pysyy aktiivisena, voidaan tässä käyttää myös LowerQuorumPriorityNodeID-asetusta. Tällöin jokaiselle palvelimelle on annettu oma prioriteettilukemansa, jonka perusteella valitaan palvelin, jonka ”ääni” poistetaan laskennasta. (EMC Corporation 2014)
Kustannukset
Klusterin kustannuksia laskettaessa pitää ottaa huomioon investoinnit ylimääräisistä palvelinresursseista ja jaetusta levyresurssista. Itse klusterointituki kuuluu Windows Server 2012
Standard -lisenssiin, ja jos käytetään aktiivi/passiivi mallia, ei ylimääräistä palvelinlisenssiäkään tarvitse maksaa (Microsoft Corporation 2013, licensing) Koska sairaaloiden sopimukset eri laitteisto- ja ohjelmisto toimittajien kanssa vaihtelevat, voivat hinnat poiketa
huomattavasti ns. listahinnoista. Kustannuksiin vaikuttaa myös kuinka monella fyysisellä
palvelimella kyseinen tietojärjestelmä on toteutettu.
Alla oleva esimerkkilaskelma on siis lähinnä karkea arvio siitä, mitä keskisuuren CA- tai
CCC-installaation klusterointi voisi tulla maksamaan. Minimipalvelinkokoonpano kahdensadan CCC-työaseman tai sadan CA-työaseman tarpeisiin olisi seuraava. (GE Healthcare,
MSR, 2013)
1 x HP ProLiant DL380
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Esimerkkikokoonpanon ylittävän palvelimen hinta ilman levyjä verkkokauppa.comista
olisi (tiedot haettu 28.9.2015) 3661,90€ (sis. alv 24 %). Jos oletetaan, ettei sairaalla ole
omaa SAN-levyjärjestelmää tai vastaavaa jaettua levyresurssia klusterin tarpeisiin on sellaisen hinta verkkokauppa.comista alkaen 4138,90€ (Lenovo Storwize V3700 2.5" Storage
Controller Unit ‐tallennusratkaisu, sis. alv 24 %).
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Lisenssit, asennus ja kaapelit huomioiden lisäinvestoinnin hinta Windows-klusterille jäänee siis alle kymmenentuhannen euron (10 000€). Jos oletetaan, että tietojärjestelmän investoinnin kuoletusaika on 3-5 vuotta, on kokonaisvaikutus ylläpitomaksuihin noin 2000–
3000€ vuodessa.

3.2 Tietokantapohjaiset korkean käytettävyyden menetelmät
Tuetuista tietokantamoottoreista Microsoftin SQL Server (MSSQL) 2012 tarjoaa kattavan
valikoiman tekniikoita, joilla itse tietokannan saatavuutta voidaan parantaa. Kyseessä oleva
versio tarjoaa uutena korkean käytettävyyden tekniikkana ns. AlwayOn-konseptia, joka
mahdollistaa redundanttisuuden eri konesalien välillä ja nopeuttaa palvelun toipumista
häiriötilanteessa. AlwaysOn-tekniikalla on kaksi mahdollista toteutustapaa:
1) AlwaysOn Availability Groups -tekniikka, joka pohjautuu Windows klusteroinnin
lisäksi tietokannan peilaamiseen (mirroring) ja tapahtumalokin (transaction log)
replikointiin.
2) AlwaysOn Failover Cluster Instances -tekniikka, joka on perinteisempi Windows
Serve -klusterointiin ja jaettuun levyresurssiin pohjautuva tekniikka.
(Tuttle, et al., sivut 21–22, 2012)

3.2.1 MSSQL AlwaysOn Availability Groups
AlwaysOn Availability Groups – tekniikan yksi vahvuuksista on se, että varalla olevia palvelimia pystytään hyödyntämään tietokannan lukuoperaatiossa (read-only), kuten raporttien muodostuksessa, näin vähentäen itse primaariin tuotantopalvelimeen kohdistuvaa
kuormaa. Yleensä virhetilanteen sattuessa palvelun normalisoituminen on myös hieman
nopeampaa kuin perinteisissä klusteri-ratkaisuissa. Tekniikassa ryhmä tietokantoja, toimivat yhdessä klusterissa hyödyntäen perinteistä failover-tekniikkaa. Tämä tietokantaryhmä
kuitenkin replikoidaan, jokaiselle SQL-palvelimelle tai -klusterille, jotka on määritelty
kuuluvaksi Availability Groups -kokonaisuuteen. Ainoastaan yksi tietokantapalvelin on
määritelty ns. primaariin rooliin, ja siihen voidaan kohdistaa sekä luku että kirjoitusoperaatiota. (Tuttle, et al., sivut 21–24, 2012)
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Muilla palvelimilla (maksimissaan neljällä) kyseiset tietokantaryhmät ovat toissijaisessa
roolissa ja niihin voi kohdistua ainoastaan luku-operaatiota. Primaarille replikalle voidaan
kertoa, ettei sellaisia asiakkaita palvella, jotka käyttävät pelkästään lukuoperaatioita. Silloin ne ohjataan automaattisesti toissijaisen replikan palveltavaksi. Replikointi primaarista
tietokantapalvelimesta toissijaisille palvelimille tapahtuu lähettämällä niille tapahtumalokia
jatkuvasti. Tapahtumaloki sisältää täydellisen kuvauksen niistä operaatioista, jotka ovat
muuttaneet tietokantojen tietosisältöä. Tietokantojen replikointi klusterilta tai palvelimelta
toiselle voidaan määritellä joko synkroniseksi tai asynkroniseksi. (Tuttle, et al., sivut 21–
24, 2012)
Synkronisessa replikoinnissa primaaritietokanta ensin puskuroi tietokannan tietosisältöä
muuttavat komennot. Sitten se odottaa, että muut replikat kuittaavat, että nuo samat komennot on vastaanotettu. Vasta tämän prosessin jälkeen muutokset kirjoitetaan itse tietokantaan. Synkronisen prosessin heikkous onkin se, että se voi aiheuttaa viivettä tuotantotietokannan operaatioihin. Toisaalta tällainen prosessi on ainoa tapa varmistaa, että virhetilanteen sattuessa ei tietoa pääse missään tapauksessa hukkumaan. Synkronista prosessia käytettäessä toissijaisia replikoita voi olla maksimissaan kaksi. (Tuttle, et al., sivu 22, 2012)
Asynkroninen prosessi eroaa synkronisesta siten, että kuittausta muilta palvelimilta ei odoteta: Kun tapahtumaloki on lähetetty, suoritetaan muutokset primaariin tietokantaan välittömästi. Jos tässä lähetysvaiheessa kuitenkin tapahtuu häiriö voi olla mahdollista, että primaarireplikan tietosisältö ei ole sama kuin toissijaisten replikoiden. Jos häiriötilanteessa
primaarireplika tuhoutuu, voidaan siis tietoa myös menettää. Toissijaisia replikoita tässä
mallissa voi olla maksimissaan neljä. Asynkroninen on suorituskykymielessä parempi mutta mahdollinen tapahtumien häviäminen tekee siitä vaihtoehdon, jota moni kriittinen tuotantosovellus ei tue. (Tuttle, et al., sivu 22, 2012)
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Klusteripalvelu (WSFC) voi muuttaa replikan roolin automaattisesti virhetilanteessa. Jos
primaarireplikaan tulee häiriö, palvelu muuttaa yhden toissijaisista replikoista toimimaan
primaariroolissa. Tämä toimii ainoastaan siinä tapauksessa, että replikan status on sellainen, että se oli samalla tasolla kuin primaarireplika häiriön alkaessa. Jos automaattista failover-operaatiota ei voida tehdä, pitää ylläpitäjän puuttua tilanteeseen ja arvioida voidaanko tietokannat ottaa käyttöön toissijaisella replikalla huolimatta siitä, että tietoa on mahdollisesti menetetty.
Kustannukset
AlwaysOn Availability Groups on tekniikoista monipuolisin ja riippuen konfiguraatiosta
kustannukset voivat vaihdella hyvinkin paljon. Availability Groups -tekniikan suurin etu
investointimielessä on se, että se ei vaadi yhteistä jaettua levyjärjestelmää. Laitteiston puolesta kustannukset liittyvät lähinnä varapalvelimen hankintaan ja asennustöihin, jotka oli
edellisessä Windows-klusterointia koskevassa kappaleessa arvioitu olevan alle 5000 euroa.
Suurimmalla osalla on kuitenkin jo olemassa ko. tietojärjestelmässä useamman palvelimen
kokoonpano, jolloin varsinaisesti uutta palvelinta ei tarvitse hankkia. Asennustyön voidaan
arvioida olevan kokonaiskustannukseltaan maksimissaan 2000€ (perustuen työmääräarviooni ja GE Healthcaren listahintoihin). AlwaysOn Availability Groups vaatii kuitenkin
SQL-palvelimelta Enterprise-tason lisenssiä (Microsoft Corporation, Licensing, 2013).
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www.buycheapsoftware.comin listahinnoittelun (tarkastettu 2.10.2015), saa kahdeksan
ytimen järjestelmään lisenssit yhteensä noin 12500 euroon, kun taas Enterprise-lisenssi
samalle määrälle maksaa jo 48 000 euroa. Vaikutus lisäkustannuksista ylläpidon kokonaishintaan per vuosi (3-5 vuoden takaisinmaksuajalla) olisi siis 10000–16000 euroa.

3.2.2 MSSQL AlwaysOn Failover Cluster
Failover-klusterointi MSSQL 2012 palvelimessa perustuu Windows-klusteriin, jossa yksittäiset klusterin jäsenet ovat yhteydessä yhteiseen jaettuun levyjärjestelmään. Kyseinen tekniikka on pääasiassa suunniteltu toimimaan yhdessä konesalissa olevan palvelinkokonaisuuden saatavuuden varmistamiseen. (Tuttle, et al., sivut 18–21, 2012)
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Jokaisella SQL-klusterissa olevalla palvelimella on identtinen konfiguraatio ja tiedostorakenne. Kun aktiivisen palvelimen konfiguraatioon tehdään muutos, siirtyy se passiivisille
palvelimille välittömästi. (Tuttle, et al., sivut 18–21, 2012)
SQL-klusterilla on käytössään yksi tai useampi virtuaalinen osoite, johon asiakasohjelmistot ottavat yhteyttä. Tämä virtuaaliosoite voi olla yhden palvelimen omistuksessa kerrallaan ja vikatilanteessa kyseinen osoite siirretään vikaantuneelta palvelimelta toiselle. Sama
koskee myös klusterin palveluita eli nekin tarvittaessa käyttävät failover-operaatiota palveluiden saatavuuden takaamiseksi. Failover-operaatio voidaan myös pakottaa manuaalisesti.
Jokainen klusterin jäsen pitää yllä omaa kopiotaan metadatatiedostosta, jossa kerrotaan
mm. klusterin konfiguraatio ja klusteroitujen sovellusten asetukset. (Tuttle, et al., sivut 18–
21, 2012)
SQL-palvelu on rekisteröity klusterin resurssiksi ja sen käynnistyminen voidaan tehdä riippuvaiseksi muista ulkoisista resursseista kuten yhteydestä jaettuun levyresurssiin. SQLpalvelu on myös riippuvainen resurssin virtuaalisesta verkkonimestä: jos verkkonimeä ei
saada rekisteröityä, palvelukaan ei käynnisty. Palvelun siirtymistä kontrolloi klusteripalvelu, joka tarkkailee resurssien tilaa ja aloittaa tarvittaessa failover-operaation. (Tuttle, et al.,
sivut 18–21, 2012)
Kustannukset
MSSQL-klusteri vaatii Windows-klusterointia ja sen kustannukset, jotka esiteltiin aikaisemmin, koskevat myös tätä vaihtoehtoa. MSSQL- palvelin ei vaadi toista lisenssiä, jos
toinen palvelin toimii puhtaasti passiivisessa roolissa. (Otey 2012). Lisäksi asennus vaatinee jonkin verran enemmän työtä kuin pelkässä Windows-klusterissa, joten kokonaiskustannus per vuosi lienee lähempänä 4000 euroa.
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3.2.3 MSSQL-tietokannan peilaaminen
Microsoft on ilmoittanut, että tietokannan peilaamisen (mirroring) tuki on olemassa vielä
MSSQL 2012-versiossa, vaikka he suosittelevatkin siirtymistä AlwaysOn Availability
Group -tekniikkaan (Microsoft 2015). Tämä tekniikka vaatii Enterprise-tason lisenssiä ja
se on suuri kustannus tietojärjestelmän kokonaishinnassa. Tietokannan peilaamista sen
sijaan tuetaan alkaen Standard-versiosta, joten se on hyvä vaihtoehto AlwaysOn Availability Groups -tekniikalle, jos ainoa tavoite on vain tietokannan peilaamisen tuomat hyödyt
palvelun saatavuudelle. (Otey 2008)
Tietokannan peilaaminen tehdään aina per tietokanta. Koko tietokantapalvelimen tuotantokantojen peilaaminen siis vaatii sen, että jokainen tietokannoista peilataan erikseen. Peilaaminen tapahtuu käyttämällä tapahtumapohjaista replikointia (kuten AlwaysOn Availability Group-tekniikassa), jossa jokainen yksittäinen transaktio lähetetään tuotantopalvelimelta peilipalvelimelle. Tämä voi tapahtua joko synkronisesti tai asynkronisesti. (Otey
2008)
Aivan kuten AlwaysOn Availability Groups -tekniikassa, on synkroninen replikointi ainoa
täysin turvallinen tapa varmistaa, että toisen replikan tietosisältö on täysin sama kuin primaarireplikassa. Tämän takia synkronista replikointia kutsutaan myös High-Safety malliksi. Asynkroninen siirto on kuitenkin suorituskykymielessä tehokkaampi. Tämä johtuu siitä, että asynkronisessa siirrossa varsinainen tuotantokanta ei joudu odottamaan kuittausta replikalta jokaisen operaation yhteydessä vaan voi suorittaa komennot tietokantaa
välittömästi lähetettyään ne replikalle. Tästä johtuen mallia kutsutaan myös nimellä HighPerformance -peilaaminen. Tämän mallin heikkous on kuitenkin siinä, että toipumisprosessi vikatilanteessa on manuaalinen ja tietoa voidaan mahdollisesti menettää, kun toissijainen
replika otetaan tuotantokäyttöön. Molempien synkronointitapojen toimintaperiaate on esitelty kuvassa 10. (Otey 2008)
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Kuva 10: Asynkroninen (ylhäällä) ja synkroninen tietokannan peilaaminen (alhaalla)
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Tietokantapalvelinten sisäisiä tietokantoja ei voi replikoida, joka tarkoittaa sitä, että jokaisen asetusmuutoksen teko pitää erikseen muistaa tehdä molemmilla palvelimilla, jotta replikat pysyvät samanlaisina. Peilaamisessa on olemassa aina vain yksi primaari-palvelin ja
yksi toissijainen palvelin. Tämän lisäksi, jos halutaan tehdä roolin siirto virhetilanteessa,
automaattisesti tarvitaan yksi palvelin, joka on todistaja-roolissa (witness). (Otey 2008)
Näiden palvelimien välillä kulkee testisanoma kerran sekunnissa (ping-operaatio). Oletusasetuksilla kymmenen vastaamattoman sanoman jälkeen toissijainen palvelin nostetaan
primaari-palvelimeksi. Todistaja-palvelimen käyttö on perusteltua vain synkronisen peilauksen kanssa. (Otey 2008)
Kustannukset
Jos toinen palvelin toimii puhtaasti passiivisessa roolissa, se luokitellaan varapalvelimeksi
eikä vaadi erillistä lisenssiä (Otey 2012). Tämä on halvin tapa toteuttaa peilattu tietokantajärjestelmä. Tietokannan peilaaminen ei vaadi yhteistä jaettua levyjärjestelmään ja kustannukset rajoittuvat lähinnä mahdollisen uuden palvelimen hankintakustannuksiin, jonka
aikaisemmassa Windows-klusterointia koskevassa kappaleessa arvioin olevan alle 5000
euroa. Näin ollen vaikutus ylläpidon kokonaishintaan per vuosi 3-5 vuodelle olisi noin
1000–1600 euroa. Suurimmalla osalla asiakkaista on kuitenkin jo olemassa ko. tietojärjestelmässä useamman palvelimen kokoonpano, jolloin kaksi palvelinta voidaan konfiguroida
toistensa replikoiksi ilman suuria laitteistohankintoja. Tämä työ voidaan arvioida olevan
kokonaiskustannukseltaan maksimissaan 2000–7000€ (perustuen työmääräarviooni ja GE
Healthcaren listahintoihin) eli vaikutus ylläpitohintoihin on maksimissa kolmen tuhannen
euron luokkaa per vuosi.

3.2.4 Varapalvelin
Tietokannan tapahtumat (transaktiot) tallentuvat yleensä transactionlog–tiedostoon. Periaatteessa kyseinen log-tiedosto sisältää siis viimeisen täydellisen varmistuksen jälkeiset
kaikki tapahtumat. Tietokanta voidaan palauttaa täydellisesti lataamalla viimeisin täysi
varmistus ja sen jälkeen kaikki tapahtumaloki-tiedostoihin tallentuneet tapahtumat. Vähemmän kriittiselle sovellukselle synkronoinnin ei tarvitse olla reaaliaikaista.
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Tässä tapauksessa voidaan päästä halvemmalla tekemällä pelkkä lokin varmistuksen lähetys varapalvelimelle (warm standby server). Varapalvelimia voi olla tarvittaessa useampi
kuin yksi. Tämän tekniikan heikkous on kuitenkin siinä, että primaarin palvelimen kaatuessa ei viimeistä osaa tapahtumista välttämättä ehditä lähettämään varapalvelimelle. Silloin
osa tiedosta menetetään, kun varapalvelin alkaa palvella asiakkaita. (Hirt 2009)
Edellä mainittu ongelma on myös olemassa, vaikkei varapalvelinta olisikaan: ilman varapalvelinta joudutaan katastrofitilanteessa palauttamaan viimeisin onnistunut tietokantavarmistus ja sen jälkeiset varmistetut tapahtumat. Riippuu siis ihan varmistuspalvelun konfiguraatiosta ja ajastetusta aikataulusta kuinka pitkältä ajalta tietoja voi puuttua.
Kuitenkin tietojen varmistaminen, siirtäminen ja palauttaminen toiselle palvelimelle vievät
useita minuutteja, näin ollen pahimmillaan dataa voi siis puuttua usean minuutin ajalta
ennen häiriötä primaarissa palvelimessa. Varapalvelin siis parantaa palvelun saatavuuden
nopeaa palauttamista mutta se ei kuitenkaan toimi automaattisesti vaan varapalvelimen
vaihtaminen primaariksi vaatii ylläpidon aktiivista toimintaa. Samoin konfiguraation pitäminen samanlaisena molemmilla palvelimilla vaatii ylläpidolta sen, että asetukset muutetaan yhtä aikaa molemmilla palvelimilla. Tiedonsiirto varapalvelimelle on esitelty kuvassa
11. (Hirt 2009)

Kuva 11: Tapahtumatietojen kopiointi varapalvelimelle
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Kustannukset
Varapalvelin ei vaadi erillistä lisenssiä (Otey 2012). Tällainen kokoonpano silti mahdollistaa paremman saatavuuden, sillä toinen palvelin voidaan ottaa nopeilla ylläpidollisilla toimilla käyttöön, jos varsinaiseen tuotantopalvelimeen tulee vikatilanne. Tekniikan suurin
etu kustannusmielessä on se, että se ei vaadi yhteistä jaettua levyjärjestelmään. Tekniikan
lisäkustannuksiksi muodostuu siis lähinnä varapalvelimen hankintahinta ja asennustyöt.
Asennustyöt oli edellisessä Windows-klusterointia koskevassa kappaleessa arvioitu olevan
alle 5000 euroa. Vaikutus ylläpidon kokonaishintaan per vuosi 3-5 vuodelle olisi noin
1000–1600 euroa. Jos tietokanta-palvelimia on jo useampia, palvelimet voidaan konfiguroida toistensa varapalvelimiksi ilman laitteistohankintoja. Tällöin työn voidaan arvioida
olevan kokonaiskustannukseltaan maksimissaan 10 000 euroa eli vaikutus vuosittaisiin
ylläpitohintoihin on maksimissaan 3000 euron luokkaa.

3.2.5 Sybasen menetelmät saatavuuden nostamiseksi
Sybase Adaptive Server Enterprise -tietokantatuote on monessa mielessä hyvin samankaltainen Microsoftin SQL-palvelimeen nähden. Syykin tälle on olemassa eli Microsoft osti
aikoinaan oikeuden Sybasen lähdekoodiin, jota he käyttivät ensimmäistä omaa SQLpalvelin versiota rakentaessaan (Buttler 1992). Sybase-alusta on kuitenkin paljon enemmän
keskittynyt Linux-pohjaisiin ympäristöihin ja tuki Windows version korkean käytettävyyden tekniikoihin on lähinnä rajoittunut Failover-klusterin tukeen. Tämä tekniikka perustuu
Windows-klusterointiin ja on lähes identtinen aikaisemmassa kappaleessa esiteltyyn failover-tekniikkaan nähden (Sybase 2012).
Varapalvelimen rakentaminen hyödyntäen tapahtumalokin-siirtoa on mahdollista samaa
menetelmää käyttäen kuin MSSQL-palvelimen kanssa. Varapalvelinta rakentaessa pitää
huomioida, että primaarissa tietokannassa ei saa käyttää niin sanottuja minimally logged operaatioita (esimerkiksi reorg rebuild). Kyse siis on lähinnä sellaisista operaatioista, jotka
järjestävät tietokannan taulurakennetta uudelleen. (Schmitt 2012)
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Jos tällainen operaatio toteutetaan, joudutaan varatietokanta lataamaan uudelleen täydellisestä varmistuksesta ja aloittaa transaktio-varmistusten ajastettu lataaminen alusta uudelleen. Varapalvelimen voi toteuttaa myös käyttämällä Sybase replicator -tuotetta, joskin se
lisää yhden vähän tunnetun komponentin jo monimutkaiseen järjestelmään. (Verschoor
2011).
Kustannukset
Sybasen klusterointi vaatii Sybaselta korkean käytettävyyden ha-lisenssin Windows klusterin

peruskulujen

lisäksi.

Käytän

nyt

kustannusten

arviointiin

esimerkkihintoja

www.kernelsoftware.comista, joten todelliset asiakkaan maksamat -hinnat voivat poiketa
jonkin verran näistä ns. listahinnoista. Käytämme Sybasen kanssa Enterprise-lisensointia,
joten prosessorikohtainen ha-lisenssi tyypilliselle 4-cpun Sybase-palvelimelle on 17 500
euroa (www.kernelsoftware.com, 4.10.2015 hinta tarkastettu). Tämän lisäksi teknisen henkilöstön kouluttaminen ja asennukset tässä ratkaisussa nousevat arvioni perusteella 12000–
15000 euroon. Klusterin perustamiskulut siis nousevat helposti yli 30 000 euroon, joka
nostaisi vuosittaista ylläpitohintaa 6000–10000 euroa.
Varapalvelimen kustannukset taas riippuvat asiakkaan ympäristöstä ja toteutustavasta. Jos
asiakas haluaa erillisen Sybase-palvelimen, joutuisi asiakas hankkimaan palvelinraudan
lisäksi kaikki lisenssit, jolloin puhutaan noin 15 000 euron kustannuksista (3000–5000 €
vuosittaisiin ylläpitomaksuihin lisää). On kuitenkin mahdollista käyttää tuotannon varapalvelimena myös esimerkiksi olemassa olevaa varasto- tai testitietokantapalvelinta. Tässä
tapauksessa kuluiksi muodostuu lähinnä lokien lähetyksen ja vastaanoton konfiguroiminen,
jonka voidaan arvioida olevan noin 5000–10 000 euron hintainen työ perustuen GE nykyiseen listahinnoitteluun ja työmääräarviooni. Ylläpitomaksuihin se vaikuttaisi siis 1000–
3000 euroa per vuosi, olettaen, ettei järjestelystä juurikaan aiheudu ylimääräistä työtä
asennuksen jälkeen. Replikaattorin hinnat lähtevät liikkeelle noin 40 0000 eurosta ja sen
lisäksi sen asentaminen on luultavasti paljon työläämpi urakka, kuin varapalvelimen rakentaminen perinteisellä log shipping -mallilla (lähelle klusterin asennuskustannuksia). Todelliset hinnat voivat poiketa kuitenkin jonkin verran näistä esimerkkihinnoista.
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3.3 Virtualisointipohjaiset korkean käytettävyyden menetelmät
Virtuaalisoinnista on olemassa monta erilaista määritelmää mutta yksi hyvin kuvaava määritelmä on seuraava: virtualisointi on palvelinten tai asiakastietokoneiden konfiguroimista
siten, että resurssit on jaettu moniin eristettyihin ympäristöihin. Tällä eristämisellä pyritään
vähentämään kustannuksia, lisäämään ympäristön joustavuutta ja skaalautuvuutta sekä
parantamaan kriittisten järjestelmien toipumista häiriötilanteessa. (Olzak, et al., 2010)
Vmware vSphere on johtava x86-palvelinten virtualisointiin käytettävä alusta (Bittman, et
al.,2015). vSphere on myös tuettu alustaratkaisu CA- ja CCC-tuotteiden kanssa. Pelkkä
palvelinten virtualisointi tuo jo yksistään hyötyjä sovelluksen saatavuudelle. Tämä johtuu
siitä, että kun palvelin on virtualisoitu, voidaan alla olevia fyysisiä komponentteja muuttaa
ilman, että itse palvelinta tarvitsee varsinaisesti ajaa alas. Samoin palvelimelle voidaan
tarvittaessa antaa helposti lisää kapasiteettia kuormitustilanteessa, jos itse alustakoneella on
resursseja vapaana. Virtuaalisia palvelimia voi myös helposti liikuttaa fyysiseltä alustakoneelta toiselle, joka mahdollistaa esimerkiksi katkottoman palvelimen huollon. Samoin
palvelimesta voidaan ottaa tilannekuvia (snapshot), jolla palvelin voidaan esimerkiksi epäonnistuneen määritysmuutoksen tai päivityksen jälkeen palauttaa nopeasti alkuperäiseen
tilaansa. Tämän lisäksi vSphere tarjoaa kahta erillistä tekniikkaa, joilla palvelinten saatavuus voidaan turvata myös odottamattomassa häiriötilanteessa. Nämä tekniikat esitellään
seuraavaksi. (Balaouras et al., 2007)
3.3.1 Vmware High Availability (HA)
Vmware High Availability (HA) on rakennettu kahden tai useamman ESX-palvelimen
muodostamasta klusterista, jossa yksi klusterin palvelimista toimii ensisijaisena alustakoneena (master host). Tämä ensisijainen alustakone keskustelee virtuaalikeskuksen kanssa
(VirtualCenter Management Server) ja valvoo kaikkien virtuaalikoneiden ja alustakoneiden
tilaa. Esimerkki HA-klusterin rakenteesta löytyy kuvasta 12.
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Valvontaan käytetään Windows-klusterista jo tuttua - kerran sekunnissa tehtävää - heartbeat-kutsua, jolla tarkastetaan onko palvelin edelleen toimintakuntoinen. Ensisijaiseksi alustakoneeksi valitaan palvelin, jolla on eniten liitettyjä (mounted) datastore-objekteja. Jos
ensisijaiselle alustakoneelle tapahtuu jokin katastrofaalinen häiriö tai se poistetaan klusterista hallitusti, suoritetaan valintaprosessi uudelleen. Ensisijainen alustakone pitää automaattisesti huolen myös siitä, että virtuaaliset koneet käynnistetään uudelleen, jos niihin
tulee häiriötilanne. (Vmware 2012)

Kuva 12: Esimerkki ESX-klusterin rakenteesta

HA-klusterissa ensisijainen alustakone kykenee havaitsemaan kolmen tyyppisiä vikatilanteita: 1) Palvelin lakkaa toimimasta täysin 2) Palvelimen verkkoyhteys jää eristyneeseen
tilaan eli ei kommunikoi ulkomaailman kanssa 3) Palvelin menettää yhteyden ensisijaiseen
alustakoneeseen. Jos jokin toissijaisista alustakoneista ei vastaa heartbeat-kutsuun eikä
suoraan verkkokutsuun (ICMP-ping) eikä sen vShperen ohjelmistoagenttiin saada yhteyttä,
katsoo ensisijainen palvelin, että toissijainen palvelin on virhetilassa. Tällöin järjestelmä
käynnistää automaattisesti vikatilassa olevan virtuaalikoneen toiselle ESX-palvelimelle.
Tämä tilanne on esitetty kuvassa 13. (Vmware 2012)
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Kuva 13: HA-klusterin toiminta tilanteessa, jossa yksi ESX-palvelimista on virhetilanteessa

Koska virtuaalikoneiden käynnistäminen uudelleen vaatii kuitenkin alustakoneelta resursseja, voidaan koneiden käynnistymiselle määritellä prioriteetti. Prioriteetti voi olla alhainen, keskimääräinen (oletus) tai korkea. Tämän lisäksi voidaan virtuaalikone myös määritellä käytöstä poistettu -tilaan, jolloin se ei käynnisty uudelleen automaattisesti ollenkaan
alustakoneen kaatuessa. Sen sijaan, jos virtuaalikone käytöstä poistettu -tilassa kaatuu sille
määritellyllä alustakoneella, se kuitenkin käynnistetään automaattisesti. Prioriteetin lisäksi,
pitää suunnittelussa ottaa huomioon se, että jäljelle jääneiden alustakoneiden kapasiteetin
tulee riittää kaikkien automaattisesti siirrettäväksi määriteltyjen virtuaalikoneiden käynnistämiseen. (Vmware 2012)
Myös eristyneeseen tilaan jääneelle palvelinkoneelle voidaan määritellä erilaisia virtuaalikonekohtaisia asetuksia. Normaalisti tässä tyypin kaksi virhetilanteessa virtuaalikoneiden
toiminta jatkuu normaalisti alkuperäisellä alustakoneella. Tässä riskinä on se, että klusterin
ensisijainen ESX-palvelin katsoo häiriötilanteen sellaiseksi, että se vaatii virtuaalikoneiden
käynnistämisen toisella ESX-palvelimella. Tällöin voidaan päätyä ns. split brain tilanteeseen, jossa kaksi palvelinta yrittää hallinnoida samaa virtuaalikonetta. Tämän tilanteen ehkäisemiseksi voidaan eristyneessä tilassa oleva alustakone konfiguroida joko ajamaan alas aktiiviset virtuaalikoneet tai sammuttamaan ne välittömästi. Tämän lisäksi korruptiota ehkäistään ns. levylukoilla, jolloin yksittäiseen vmdk-tiedostoon pääsee kerrallaan
kirjoittamaan vain yksi ESX-palvelimista. (Vmware 2012)
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Vmware-HA ei suoraan kykene havaitsemaan sovellustasolla tapahtuvia virhetilanteita.
Järjestelmä kuitenkin mahdollistaa valvonnan sille, että käytössä oleva sovellus toimii jollain tavalla. Tämä on toteutettu valvomalla heartbeat-vastauksien lisäksi I/O-aktiviteettia,
eli operaatioita, jotka kohdistuvat joko levyjärjestelmään tai verkkoon. Jos näitä operaatioita ei havaita lainkaan tietyn ajan sisällä, voidaan olettaa, ettei kriittinen sovellus toimi. Tässä tapauksessa virtuaalikone voidaan konfiguroida käynnistymään uudelleen. Riippuen
sovelluksen intensiteetistä voidaan tämä laittaa tapahtumaan 30–120 sekunnin päästä siitä,
kun I/O-liikenne on loppunut. (Vmware 2012)
Kustannukset
Kuten aikaisemmissakin tapauksissa kustannukset riippuvat pitkälti jokaisen sairaalan sopimuksista ja teknologioista, joihin organisaatiot ovat investoineet. Seuraavassa kuitenkin
tehdään esimerkkilaskelma. Koska HA-klusterointi vaatii sen, että kokonaisresurssien määrä on periaatteessa kaksinkertainen tietojärjestelmän normaaliin kokoon nähden, on fyysisiä palvelimia hankittava vähintään kaksi. Tämän kustannukseksi voidaan arvioida olevan
asennuksineen noin 5000 euroa. Tämän lisäksi tulee päälle Vmwaren lisenssikustannus,
jonka arvioidaan vmware.com hintojen perusteella olevan noin 3500 euroa. Tarvitaan
myös yksi vCenter-lisenssi, jonka kustannus on noin 4400 euroa. Työ mukaan luettuna
kokonaishinnaksi muodostuisi noin 14 000 euroa. Vmwarelle pitää myös maksaa vuosittain 2200 euroa ylläpitomaksua. Tekniikan kokonaishinta 3-5 vuoden kuoletusajalle olisi
noin 5000–7000 euroa.
3.2.2 Vmware Fault Tolerance
Vmwaren Fault Tolerance (FT) -tekniikka perustuu monilta osin samaan teknologiaan kuin
Vmware-HA. Myös tässä tapauksessa rakenne on vähintään kahden palvelimen klusteri.
FT-tekniikassa jokaisella primaarilla virtuaalipalvelimella on aina olemassa yksi toissijainen palvelin, jolle lähetetään edelleen kaikki ne tapahtumat ja I/O-liikenne, jotka kohdistuvat primaariin palvelimeen. Tämän ansiosta virtuaalipalvelimet pysyvät täydellisinä toistensa kopioina, joka takaa sen, että virhetilanteessa tietoa ei voi hävitä. Toissijainen palvelimen rooli pystytään myös muuttamaan primaariksi vain muutaman sekunnin viiveellä.
(Vmware 2012)
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Myös FT-klusterissa klusterin jäsenet vaihtavat ns. heartbeat-statusviestejä, joilla klusterin
palvelimet tarkistavat onko kaikki jäsenpalvelimet pystyssä. Samoin ns. split brain tilanteen välttäminen on hoidettu levylukoilla. FT-klusteri sen sijaan on toipumisajaltaan
nopeampi kuin HA-klusteri. Tämä johtuu siitä, että toissijainen virtuaalipalvelin on kokoajan samassa tilanteessa kuin primaaripalvelin. Näin ollen vikatilanteessa roolin muuttamiseksi ei tarvitse käynnistää virtuaalikonetta uudelleen kuten HA-tekniikassa. Toisaalta,
koska myös toissijainen virtuaalikone on kokoajan päällä, se varaa resursseja käyttöönsä
kahdelta fyysiseltä koneelta eli tuplasti verrattuna HA-tekniikkaan.
FT-tekniikassa on myös muita haasteita. FT-klusteri tukee maksimissaan neljää vCPU:ta ja
64GB keskusmuistia (Vmware 2015). Maksimimäärän käyttäminen kuitenkin vaatii Enterprise plus lisenssiä, joka on selkeästi kalliimpi. CA-sovelluksen osalta tämä rajoittaa tekniikan soveltuvuuden maksimissaan 60 työaseman ympäristöön. CCC-sovelluksen osalta
tätä tekniikkaa voidaan sen sijaan käyttää lähes kaikkiin nykyisiin ympäristöihin, sillä neljä
vCPU:ta on yleisin tuotantopalvelimelle konfiguroitu määrä virtuaalisia prosessoreja. FTtekniikan kanssa palvelimen tilannekuvat (snapshot) eivät ole mahdollisia, mikä nostaa
riskejä päivitysten yhteydessä. Samoin USB- ja äänilaitteet eivät ole tuettuja (esim. USBlevyjen liittäminen ei ole mahdollista). Myöskään sarja- tai rinnakkaisportit eivät ole tuettuja. (Vmware, Inc. 2015)
Kustannukset
Kustannukset poikkeavat HA-klusteroinnista oikeastaan vain ja ainoastaan vaadittavan
lisenssin osalta. Jotta voidaan tukea neljän virtuaalisuorittimen konfiguraatiota, on palvelimelle hankittava Enterprise plus lisenssi. Tämä nostaa Vmwaren lisenssin hankintahintaa
noin 9000 euroa (hinnat perustuvat http://www.vmware.com/products/vsphere/pricing sivuston tietoihin, jotka on haettu 16.10.2015). Eli palvelin, asennukset ja lisenssit olisivat
yhteensä noin 23 000 euroa. Myös Vmwarelle maksettava vuosittainen tukimaksu nousisi
noin 1900 euroa. 3-5 vuoden kuoletusajalle tämä tekniikka maksaisi siis noin 6500–9500
euroa vuosittain.
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3.4 Muut vaihtoehdot korkeamman käytettävyydet saavuttamiseksi
Muut vaihtoehdot korkeamman käytettävyyden saavuttamiseksi ovat usein ns. pehmeitä
menetelmiä eli asioita, joissa järjestelmän ylläpitoprosessia tehostetaan ja kehitetään. Yhteenvetona edellisistä kappaleista voidaan listata yleisimmät vaihtoehdot ylläpitoprosessin
kehittämiseksi:
1) Ylläpidon saatavuus ja vasteaika eli esimerkiksi 24/7-tuki tunnin vasteajalla
2) Järjestelmän automaattinen monitorointi ja hälytykset ylläpidolle
3) Dokumentaatio toimenpiteistä ja vastuista käyttökatkon varalta (ns. disaster recovery -suunnitelma).

3.5 Yhteenveto esitellyistä vaihtoehdoista
Esitellyt tekniikat poikkeavat monella tavalla toisistaan ja niiden käyttökelpoisuuden arvioimisen helpottamiseksi olen tehnyt liitteessä A esitellyn taulukon, jolla tekniikoiden soveltuvuutta eri ympäristöihin ja tilanteisiin voidaan arvioida. Tekniikoiden kustannukset
vuositasolla vaihtelevat sadoista yli kymmeneen tuhanteen euroon ja tiettyjä tekniikoita on
myös mahdollista yhdistää, esimerkiksi Vmwaren klusterit ovat yhteensopivia kaikkien
tietokantapohjaisten tekniikoiden kanssa. Kaikki kustannuslaskelmat perustuvat tosin julkisista lähteistä saatuun hinnoittelutietoon ja ovat lähinnä esimerkinomaisia. Olen jättänyt
taulukosta pois pelkän Windows-klusterointi tekniikan, sillä se ei juuri tuo hyötyjä tietokantaintensiivisten sovellusten kanssa, jos tietokantaa ei konfiguroida klusteritietoiseksi.

4 Tutkimusmenetelmät
Tämän kappaleen tarkoitus on tarkoitus kuvata niitä tutkimusmenetelmiä, joita on käytetty
tässä tutkimuksessa. Ensiksi esitellään tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset. Sen
jälkeen käydään läpi tutkimusmenetelmiä, esihaastattelua ja kyselylomakkeen rakentamista. Lopuksi keskitytään kuvaamaan itse aineiston keruuprosessia ja tutkimuseettisiä kysymyksiä.
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4.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset
Tämä tutkimuksen tarkoituksena on analysoida teho- ja anestesiologian tietojärjestelmien
käyttövarmuutta ja vikatilanteisiin varautumista. Lisäksi tutkimuksessa vertaillaan eri
korkean käytettävyyden tekniikoita ja arvioidaan niiden soveltuvuutta ja kustannuksia
koko järjestelmän elinkaarta ajatellen. Tutkimuksessa selvitetään myös, mitä vaikutuksia
itse potilaan hoitoon mahdollisilla käyttökatkoilla on. Tämän tutkiminen on olennaista,
sillä nykyiset arkkitehtuurisuunnitelmat eivät perustu riittävästi tietoon siitä, miten paljon
katko aiheuttaa taloudellisia tai inhimillisiä menetyksiä ja vaaratilanteita. On tärkeää tietää,
pitäisikö

kyseisten

tietojärjestelmien

kohdalla

tehdä

lisäinvestointeja

niiden

käyttövarmuuden parantamiseksi.
On

myös

hyvä

tietää,

mitkä

tekniikat

tarjoavat

kustannustehokkaimman

ja

käyttökontekstiin parhaiten soveltuvimman vaihtoehdon. Tämän tutkimuksen tietoja
voidaan käyttää sen arvioimiseen, kannattaako näihin tekniikoihin investoida. Lisäksi
tutkimus selvittää sitä, millaisia tekniikkavaihtoehtoja on olemassa. Tämän tutkimuksen
tarkoitus on vastata kolmeen tutkimuskysymykseen (numerointi ei indikoi arvojärjestystä):
1) Aiheuttavatko käyttökatkot vaaratilanteita potilaita hoidettaessa, ja jos aiheuttaa
niin, millaisia vaaratilanteita syntyy?
2) Ovatko nykyiset arkkitehtuuriratkaisut ja varasuunnitelmat riittäviä kattamaan
mahdollisen haitan, joita katkot aiheuttavat?
3) Miten voidaan paremmin varautua katkoihin, olisiko korkean käytettävyyden
arkkitehtuuriratkaisuista apua tai onko olemassa muita hyviä keinoja, joilla
palvelun saatavuutta voidaan nostaa?

4.2 Tutkimusmenetelmä
Tässä tutkimuksessa menetelmänä oli kysely, jossa oli sekä kvalitatiivinen että
kvantitatiivinen osuus. Tutkimus oli kaksivaiheinen. Tutkimuksessa tehtiin ensin
esihaastattelu, jossa haastateltavat kertoivat kokemuksiaan käyttökatkoista. Haastattelu
suoritettiin kolmella eri teho-osastolla ja kahdella leikkausosastolla.
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Haastattelu kuuluu myös tutkimuksen kvalitatiiviseen osaan. Haastatteluiden pohjalta
laadittiin varsinainen kyselylomake. Kyselyn tuloksien kvalitatiivinen analyysi on tämän
tutkimuksen päämetodi, jota kvantitatiivinen analyysi lähinnä tukee.
Valtaosa kyselyn aineistosta oli numeerisessa muodossa ja niitä tulkittiin tilastollisesti.
Laskennalliset menetelmät olivat pääosin frekvenssien, keskiarvojen ja mediaanien
laskemista sekä kvartiilivälien tutkimista. Sen lisäksi selvitettiin kahden kysymyksen (4 ja
11) vastausten välistä korrelaatiota. Kvalitatiivista analysointia käytettiin lähinnä sen
selvittämiseen, millaisia vaaratilanteita käyttökatkoista voisi syntyä ja miksi. Tätä kysyttiin
avoimella kysymyksellä. Kvalitatiivisesti analysoitiin avoimet vastaukset koskien
vastaajan organisaatiota. Tällä menetelmällä analysoitiin myös käyttökatkojen syiden ja
käyttäjän roolin ”muu”-vastausvaihtoehto. Kyselylomake löytyy liitteestä C.

4.3 Esihaastattelu
Esitutkimus toteutettiin esihaastatteluna. Esihaastattelulla oli tarkoitus luoda pohja myöhemmin tehtävälle kyselylomakkeelle ja se toi esille epäselviä kohtia kysymyksissä. Esihaastatteluilla pyrittiin saamaan selville kriittisiä tekijöitä varsinaisen pääaineiston keräämisen kannalta. Haastattelu mahdollisti myös tiettyjä kohtia tarkentavat lisäkysymykset.
Haastattelulla haluttiin myös varmistaa, etteivät tutkijan ennakko-oletukset vaikuta liikaa
kyselylomakkeen kysymyksiin. Itse kyselylomakkeesta olisi tullut paljon vähemmän luotettava ilman haastattelujen antamaa pohjaa. Tärkeää oli myös varmistaa, että kysyn tutkimuksen kannalta olennaisia asioita. Kävin aineistoa läpi useaan kertaan läpi lukemalla purettua aineistoa ja samalla pyrin liittämään aineiston aiheen luvussa kaksi kuvattuun teoriataustaan. Haastattelut nauhoitettiin, jotta tutkija voi palata myöhemmin tarkistamaan
vastauksia. Kaikilta haastateltavilta kysyttiin lupa haastatteluun millään tavalla painostamatta. Kaikki haastateltavat hyväksyivät nauhoittamisen. Selostin lisäksi haastateltaville
syyn, miksi haastattelut nauhoitetaan ja miten nauhoituksia tullaan käyttämään. Tämän
lisäksi kävin läpi, miten niitä säilytetään ja miten ne hävitetään, kun niitä ei enää tarvita.
Haastateltavat saivat lisäksi tutkimuksen rekisteriselosteen etukäteen tarkistettavaksi ja
tutkimuksen eettisen ohjenuorat. Tämän lisäksi haastattelusta kirjoitettiin yhteenveto, johon pääkohdat vastauksista teemoittain kirjattiin ylös.
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Haastattelut kestivät puolesta tunnista tuntiin ja niitä tehtiin yhteensä neljä, joista kaksi
tehtiin CA-järjestelmän pääkäyttäjälle ja kaksi CCC-järjestelmän pääkäyttäjälle. Haastattelut tehtiin yliopistollisessa sairaalassa kahdella eri paikkakunnalla. Haastateltavat rekrytoitiin vapaaehtoisina GE Healthcaren asiakasrekisterin pohjalta. Haastattelu oli muodoltaan
puolistrukturoitu teemahaastattelu. Teemat olivat: 1) Ohjeistus ja koulutus, 2) Testiympäristöjen ja virtuaalipalvelimien käyttö, 3) Tietojärjestelmän tuki ja valvonta, 4) Tietojärjestelmän merkitys hoitotyölle, 5) Käyttökatkojen syyt ja niistä toipuminen, 6) Vaaratilanteet,
7) Kustannusten mittaaminen. Teemahaastattelulle on ominaista se, että aihealueen teemat
ovat tiedossa, mutta kysymysten muotoilu ei ole niin tarkkaa (Hirsijärvi et al., 2004).
Yksi huomionarvoinen tulos haastattelun osalta oli terminologian vaikeus: kaikki tietotekniset termit eivät auenneet pääkäyttäjille (yleensä sairaanhoitajia). Haastatteluissa jouduin
avaamaan termejä tarkemmin selittäen ja tämä huomio oli tärkeä asia kyselylomaketta
suunniteltaessa. Teknisiä englanninkielisiä termejä, kuten ”disaster recovery”, eivät haastateltavat aina ymmärtäneet. Varsinaisessa kyselylomakkeessa tällaisia termejä pyrittiinkin
välttämään ja asia selitettiin käyttäen suomenkielisiä kiertoilmauksia. Ainoastaan termi
virtuaalinen jätettiin sellaisenaan: se oli kaikkien haastateltavien mielestä ymmärrettävä.
Haastattelussa käytiin myös paljon keskustelua siitä, mitä kustannuksia sairaalan osastoille
käyttökatkoista aiheutuu. Keskustelujen perusteella oli ilmeistä, että kustannuksien mittaaminen on hyvin hankalaa, sillä monet tekijöistä ovat luonteeltaan inhimillisiä, kuten
hoidon laatu, työviihtyvyys, stressittömyys ja potilasturvallisuus. Samoin käyttökatkosta
aiheutuva lisätyömäärä oli vaikea arvioitava: arvioit vaihtelivat kymmenien prosenttien
lisätyömäärästä aina työmäärän kaksinkertaistumiseen. Tästä johtuen kyselomakkeessa
päädyttiinkin kyselemään maksuhalukkuutta varsinaisten suorien ja epäsuorien kustannusten selvittämisen sijaan.
Haastatteluissa käytiin myös paljon keskustelua käyttökatkon laadusta. Etenkin huomionarvoista oli se, että suunniteltu käyttökatko yleensä ei tuntunut olevan suuri ongelma päinvastoin kuin yllättävä käyttökatko. Tämä käyttökatkojen jaottelu kahteen eri pääluokkaan
otettiin myös mukaan itse kyselylomakkeeseen.
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4.4 Kyselylomakkeen rakentaminen
Metsämuuronen kuvaa mittarin kehittämistä prosessina, jossa tärkeintä on ensin löytää
oikea kysymys. Tämän jälkeen etsitään oikea teoria, jonka pohjalta alustava mittari
rakennetaan. Sen jälkeen mittarin eri osioita tarkastellaan kriittisesti ja validoidaan
asiantuntijamenettelynä. Tämän jälkeen tulisi suorittaa pilottitutkimus ja tarkastaa osioiden
sekä parametrien toimivuus. (Metsämuuronen 2006)
Sovelsin tätä prosessia myös itse kyselylomakkeen luomiseen. Tässä tutkimuksessa
käytetyn kyselylomakkeen luomisprosessi alkoi syksyllä 2013, jolloin keskustelin
ensimmäistä kertaa tilaajan (GE Healthcare) kanssa kyseisen aihepiirin ongelmakentästä.
Näiden keskustelujen perusteella löytyi varsinaiset alustavat tutkimuskysymykset. Tämän
jälkeen tutkin usean kuukauden aiheesta tehtyjä aikaisempia tutkimuksia ja siihen liittyvää
teoriakehystä. Seuraavaksi muodostettiin alustava luonnos siitä, millaisia kysymyksiä
tarvitaan. Koska asiassa oli edelleen aika paljon epäselvyyksiä, päätin suorittaa ensin
esihaastatteluita, joiden pohjalta kysymyksiä tarkennettiin. Vuonna 2015 raakaversio
kyselylomakkeesta saatiin valmiiksi ja siihen pyydettiin palautetta sekä graduohjaajilta että
tilaajalta. Kun kyselylomaketta oli muokattu palautteiden pohjalta, se vielä esitestattiin
yhdellä valikoidulla pääkäyttäjällä. Esitestauksen jälkeen kyselyä vielä muokattiin
muutamien sanamuotojen osalta.

Kyselylomakkeessa pyrittiin hyödyntämään yleisesti

vakiintuneita tapoja mitata vastaajien mielipidettä, Likert-asteikko oli esimerkiksi
keskeinen työkalu. Seuraavaksi esittelen tarkemmin, miten sähköinen kysely toteutettiin.
Tutkimuksessa käytetty kyselylomake löytyy liitteestä C.

4.5 Aineiston kerääminen kyselylomakkeella
Tutkimusaineiston keruuseen osallistuneet tutkimushenkilöt olivat sairaaloiden teho - ja
anestesiologian tietojärjestelmien kanssa päivittäin työskenteleviä henkilöitä. Pääosan tutkimusaineistosta muodostavat kyseisten tietojärjestelmien pääkäyttäjien vastaukset mutta
myös IT-yksiköiden järjestelmävastaavat osallistuivat tutkimukseen. Henkilöt ovat asiantuntijoita tutkittavan asian suhteen ja heidät rekrytoitiin vapaaehtoisina osallistumaan tutkimukseen. Yhteystiedot saatiin GE Healthcare Finland Oy:n asiakasrekisteristä.
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Kvantitatiivinen aineisto kerättiin sähköisellä kyselyllä, johon vastaajilla oli mahdollisuutta
vastata mihin tahansa vuorokauden aikaan. Kyselylomake rakennettiin puolistrukturoidun
esihaastattelun vastausten perusteella. Sen lisäksi kyselylomakkeen laadinnassa hyödynnettiin aikaisempaa alan kirjallisuutta (ks. kappale 2) ja kahta GE Healthcaren kliinistä
sovellusasiantuntijaa, joilla on vuosien kokemus työstä eri sairaaloissa hoitajana. Tämän
lisäksi kvantitatiivisten menetelmien tietovaraston (KvantiMOTV) verkkomateriaalia hyödynnettiin laajasti kyselyn laadinnassa. Kyseinen tietovarasto löytyy osoitteesta
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/intro.html.
Varsinainen kyselomake laadittiin Googlen forms-työkalulla. Kyselylomake sisälsi yhteensä kahdeksantoista strukturoitua ja kaksi avointa kysymystä koskien CA- ja CCCtietojärjestelmien käyttövarmuutta ja sen parantamista. Tämän lisäksi vastaajilta kysyttiin
neljä taustatietokysymystä, jolla tulosten analyysi saatiin kattavammaksi. Taustatietokysymykset koskivat vastaajan roolia ja organisaatiota, jossa vastaajat työskentelevät. Kyselylomakkeen pituus pyrittiin pitämään sellaisena, ettei vastaajalta menisi yli kymmentä
minuuttia kyselyyn vastaamiseen. Tämä saavutettiin pitämällä kysymykset mahdollisimman selkeinä ja yksinkertaisina. Kysymyksissä pyrittiin mahdollisuuksien mukaan käyttämään vakiintuneita mittareita, kuten Likert-asteikkoa: kuusi kysymyksistä käytti kyseistä
asteikkoa. Tämän lisäksi kysyttiin kuusi ”on/ei” -tyyppistä kysymystä, jossa ”en osaa sanoa” oli myös mukana vaihtoehdoissa. Osa kysymyksistä oli tilaajan (GE Healthcare) toivomia, jotta nykytilanne tietojärjestelmien suhteen saataisiin paremmin selville.
Linkki kyselylomakkeeseen lähetettiin sähköpostiviestissä, jossa esiteltiin myös tutkimuksen tarkoitusta ja eettisiä periaatteita sekä vastaajien anonymiteettiä koskevia asioita. Sähköpostin liitteenä annettiin myös tutkimuksen rekisteriseloste. Viestissä luvattiin myös
antaa tarvittaessa lisätietoja tutkimukseen liittyvissä asioissa. Ensimmäisen viestin jälkeen
lähetettiin reilun viikon päästä muistutusviesti ja muutama päivä ennen kyselyn sulkemista
tieto siitä, että vastausaika on loppumassa.

54

Kyselylomakkeen toiminta esitestattiin ensin GE Healthcaren työntekijöillä (vastauksia ei
kuitenkaan tallennettu). Tämän jälkeen kyselylomake lähetettiin testattavaksi vielä yhdelle
haastatteluun osallistuneelle pääkäyttäjälle. Esitestauksen tavoitteena oli varmistaa lomakkeen toimivuus, loogisuus ja ymmärrettävyys. Esitestauksesta saatujen palautteiden perusteella itse kysymyksien sisältöön ei tarvinnut tehdä muutoksia mutta muutamia kirjoitusvirheitä korjattiin ja kyselyn esiteltytekstiä laajennettiin.

4.6 Tutkimusetiikka
Eettisen tutkimuksen tärkein periaate on ihmisarvon kunnioittaminen. Tämä ilmenee tarkemmin tutkimuksessa siten, että tutkittavien itsemääräämisoikeus, vahingoittamattomuus
ja yksityisyys taataan kaikin mahdollisin keinoin. (Kuula 2006) Seuraavassa käsittelen sitä,
miten nämä asiat huomioitiin tässä tutkimuksessa.
Itsemääräämisoikeuden kannalta tärkeintä on, että tutkimukseen osallistuminen tulee aina
olla vapaaehtoista. Vastaajien suostumus pitää myös perustua tarkkaan tietoon tutkimuksen
tarkoituksesta ja sisällöstä. Ihmisiä ei siis saa tutkia salaa tai johtamalla heitä harhaa. (Kuula 2006)
Vastaajille annettiin etukäteen riittävästi tietoa siitä, mitä tutkimus tutkii ja miten itse tutkimus on toteutettu. Tämän varmistamiseksi sekä haastattelupyyntö että kyselylomake lähetettiin sähköpostitse, jossa oli mahdollisimman tarkkaan kuvattu tutkimuksen tarkoitus,
aineistoin käsittely ja yksityisyyden varmistaminen. Sen lisäksi tutkittaville annettiin kirjallisesti tieto keneen voi ottaa yhteyttä lisätietojen saamiseksi tutkimuksesta. Kerroin tutkimuksen esittelyssä myös, millaisin kriteerein vastaajat kyselyyn oli valittu.
Liitteenä annoin aina lisäksi tutkimuksen rekisteriselosteen, jossa esimerkiksi tiedon suojaaminen oli kuvattu vielä yksityiskohtaisemmin. Vastaajia informoitiin myös aina siitä,
paljonko tutkimukseen osallistumisen arvioitu kesto on. Tämän lisäksi varmistin tiedon
perille menoa siten, että tärkeimmät pääkohdat kerrattiin aina haastattelun alussa ja kyselylomakkeen esittelysivulla. Painotin lisäksi aina sitä, että vastaaminen on täysin vapaaehtoista.
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Olennainen lähtökohta tutkittavien yksityisyyden suojan turvaamisessa on miettiä, mihin
tarvitaan suoria tunnistetietoja, kuten nimeä, osoitetta, syntymäaikaa tai ääntä. (Kuula
2006) En nähnyt näiden keräämistä kyselyssä lainkaan tarpeelliseksi, joten jätin ne pois
kokonaan kyselylomakkeelta. Haastatteluissa sen sijaan oli tärkeää nauhoittaa koko keskustelu, jotta voidaan myöhemmin tarkastaa aineistosta, mitä tutkittava tosiasiassa sanoi.
Sen sijaan muita tietoja ei varsinaisesti kerätty, sillä vastaajat olivat tutkijan henkilökohtaisia kontakteja työn puolesta jo ennen tutkimusta.
Yksityisyyden suojan turvaamisen toinen tärkeä periaate on anonymisointi eli suorien ja
epäsuorien tunnisteiden muokkaamista tai poistaminen aineistoista. (Kuula 2006) Tutkittavia informoitiin kyselylomakkeen osalta, että aineisto tullaan anonymisoimaan. Tämä lupaus toteutui pitkälti jo itse kyselylomakkeen suunnitteluvaiheessa, sillä päätin kerätä vain
minimaaliset taustatiedot vastaajista. Tämä noudattaa hyvää tutkimustapaa eli kysytään
vain sitä, mikä on tutkimuksen kannalta olennaista. Kerätyt epäsuorat tunnisteet olivat: 1)
organisaatio, jossa henkilö työskentelee, 2) Työntekijän rooli tietojärjestelmän suhteen, 3)
Kumpaa tietojärjestelmää (CA vai CCC) vastaaja käyttää enemmän. Näillä minimaalisilla
epäsuorilla tunnistetiedoilla vastaajien tunnistaminen on jo erittäin vaikeaa.
Tietyissä poikkeustapauksissa yhdistämällä nämä tiedot ja selvittämällä eri sairaaloiden
organisaatiorakenteen, jostain muusta lähteestä, voisi tutkittavan henkilöllisyys tietyissä
tapauksissa paljastua. Tämä kuitenkin vaatii jo paljon vaivaa eikä lopputulos ole millään
tavalla varma. Varovaisuutta noudattaen kuitenkin muokkasin aineistoa siten, etteivät epäsuorat tunnisteet 1 ja 2 eivät esiinny yhdessä. Pelkällä organisaatiolla tai roolilla on sinänsä
jo mahdotonta yksilöidä vastaajaa. Muita yksilöivä suoria tai epäsuoria tunnisteita ei kerätty eikä tutkimuksessa kerätty arkaluonteista tietoa.
Yksityisyyden kannalta tärkeää on myös se, että aineiston tietosuoja on tarkkaan mietitty.
Yksityisyys haastatteluaineistossa turvataan äänitallennetta käsiteltäessä siten, että tekstinkäsittelijät allekirjoittavat vaitiolositoumuksen (Kuula 2006). Tässä tapauksessa tekstinkäsittelijä oli kuitenkin itse tutkimuksen tekijä, joten tällaista sitoumusta ei erikseen tarvinnut
tehdä.
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Pidin erityistä huolta siitä, että aineisto on säilytetty lukitussa tilassa ja salasanasuojattuna
tietojärjestelmässä siten, että vain tutkijalla itsellään on pääsy haastattelun aineistoon. Tämä on keskeinen asia tietosuojaa ajatellessa. Haastattelun aineiston purkamisen yhteydessä
haastateltavien henkilöiden, yrityksen tai paikkakuntien nimet muutettiin peitenimiksi. Itse
haastattelussa henkilöitä ei erikseen millään tavalla esitelty sen varmistamiseksi, ettei pelkällä raakahaastattelulla pysty yksilöimään itse vastaajaa. Haastatteluiden tallenteet hävitettiin heti, kun tutkimustyö oli valmistunut. Samalla tavalla toimittiin myös kyselyn vastausten osalta.
Vahingoittamisen välttämisen idea pitää sisällään sekä fyysiset että henkiset aspektit (Kuula 2006). Fyysiset aspektit eivät olleet niin olennaisia omassa tutkimustyössäni, sillä en
tehnyt mitään kokeita, joihin olisi liittynyt mahdollisia fyysisiä seuraamuksia. Sen sijaan
henkistä vahinkoa pyrin välttämään kunnioittamalla tutkittavia vuorovaikutustilanteessa.
Etenkin haastattelutilanteessa pyrin olemaan mahdollisimman neutraaleja ja varoin oman
mielipiteeni vaikutusta itse haastatteluun. Sen lisäksi tuloksia raportoidessani pyrin välttämään negatiivista kirjoitustyyliä, joka voisi leimata tutkittavien edustamaa ryhmää.
Tutkimuksen sidonnaisuuksista ilmoittaminen kuuluu hyvään ja eettiseen tutkimustapaan
(Kuula 2006). Merkittävin sidonnaisuuteni tässä tutkimuksessa on asemani GE Healthacaren (tutkimuksen tilaaja) työntekijänä. Tämä tieto annettiin myös haastateltaville ja kyselyyn vastaajille, vaikka toki tämä oli heidän tiedossa - lähes poikkeuksetta - jo etukäteen.
Tutkimukseen tulisi aina soveltaa eettisesti kestäviä tiedonhankintamenetelmiä. Tiedonhankinta ja tiedon arviointi tulisi toteuttaa tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvalla avoimuudella. Tiedon luotettavuus on toinen tärkeä kysymys etenkin, jos tutkimus hyödyntää
internet-pohjaisia lähteitä. (Kuula 2006)
Koska internetin kautta löydetyt lähteet ovat nykytutkimuksessa enemmän sääntö kuin
poikkeus, en tässäkään tutkimuksessa lähtökohtaisesti sellaisia vältellyt. Sen sijaan käytin
paljon aikaa hakuprosessin kuvaamiseen ja dokumentoin tarkasti ne kriteerit, joilla lähteitä
valittiin mukaan tutkimukseen. Tätä tarkempaa kuvausta on esitelty luvussa 2. Tämän lisäksi valitsin mukaan mahdollisimman paljon muita lähteitä - internet-lähteiden lisäksi täydentämään kokonaiskuvaa.
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5 Tulokset
Tässä luvussa käydään läpi tulokset, jotka saatiin kyselylomakkeen vastausten pohjalta.
Erityisesti pyritään hakemaan vastausta tutkimuskysymyksiin sekä määrällisellä että laadullisella vastausten analyysilla.

5.1 Taustatiedot
Kysely lähetettiin yhteensä 100 vastaanottajalle, jotka oli GE Healthcaren asiakasrekisterin
pohjalta tunnistettu avainhenkilöiksi tutkimuksen kohteena olevien tietojärjestelmien osalta. Vastauksia tuli yhteensä 69 eli vastausprosentti oli 69 %. Vastaajista 44 (63,8 %) oli
tietojärjestelmän pääkäyttäjiä, 11 käyttäjiä (15,9%) ja 11 teknistä henkilöstöä (15,9%).
Kolme vastaajista oli merkinnyt rooliksi muu. Tähän vastausvaihtoehtoon oli jätetty mahdollisuus syöttää tieto roolista ja vastaajan syötteen perusteella kaksi näistä vastaajista tunnistettiin tekniseksi tueksi tai tietohallinnoksi ja yksi tietojärjestelmän pääkäyttäjäksi (vastaus oli tietojärjestelmän käyttäjä pääkäyttäjän oikeuksin). Jos muu kentän vastaukset laitettaisiin oikeisiin kategorioihin, olisi siis pääkäyttäjien osuus 65,2 % ja teknisen tukihenkilöstön osuus 18,8 %.

Kaavio 2: Vastaajien työrooli

Vastaajia oli yhteensä 20 eri organisaatiosta ja yksi vastaajista ilmoitti organisaatiokseen
vain teho-osasto. Vastaajien organisaatiot sijaitsivat ympäri maata mutta eniten vastaajia
työskenteli Etelä-Suomesta, sillä vastaajista 17 (24,63 %) kuului HUS-organisaation. Vastaajien organisaatio oli yleensä sairaala tai sairaanhoitopiiri, vain kuusi vastaajaa (8,7 %)
oli jostain muusta organisaatiosta. Vastaajista valtaosa (66,7 %) teki enemmän töitä CCCtietojärjestelmän kanssa ja 4,3 % teki töitä yhtä paljon molempien tietojärjestelmien kanssa. Yksi vastaajista ei osannut kysymykseen vastata.
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Tietojärjestelmän koko työasemien määrällä mitattuna oli yleensä korkeintaan 100 työasemaa (85,6 %). Tyypillisin vastaaja työskenteli tietojärjestelmän kanssa, jonka koko oli
korkeintaan 20 työasemaa (36,2 %).

Kaavio 3: Tietojärjestelmän koko

5.2 Potilasturvallisuus käyttökatkojen aikana
Tutkimuskysymystä potilasturvallisuuden vaarantumista pyrittiin selvittämään neljällä eri
kysymyksellä. Ensin mitattiin vastaajien mielipidettä tietojärjestelmän merkityksestä
potilaita hoidettaessa. Tietojärjestelmän vaikutus oli erittäin suuri 51 vastaajan mielestä
(73,9 %). Yksi vastaajista (1,4 %), oli sitä mieltä, että merkitys on pieni ja kohtalainen vain
kahden vastaajan (2,9 %) mielestä. Vastausten mediaani oli 5 eli tyypillisin vastaus oli, että
tietojärjestelmän merkitys potilaita hoidettaessa on erittäin suuri. Kvartiilivälin pituus 1
kuvaa sitä, että vastaajajoukko oli hyvin yksimielinen tästä kysymyksestä. Eli vastaajien
mielestä tietojärjestelmä on osoittautunut potilaiden hoidon kannalta erittäin tärkeäksi
työkaluksi.
Tietojärjestelmän merkitys potilaita hoidettaessa
Vastauksia
1. Erittäin pieni
2. Melko pieni
3. Kohtalainen
4. Melko suuri
5. Erittäin suuri

Prosenttia
1
0
2
15
51

1,4
0
2,9
21,7
73,9

Kumulatiivinen prosentti
1,4
1,4
4,3
26,1
100

Taulukko 3: Tietojärjestelmän merkitys hoitotyössä.

Edellinen kysymys oli myös hyvin linjassa sen suhteen, miten käyttökatko vaikutti vastaajien mielestä heidän työhönsä: yllättävä käyttökatkon vaikutus vastaajan työhön oli melko tai erittäin suuri 66 vastaajan mielestä (95,7 % vastaajista).

59

Vain yksi vastaaja piti vaikutusta melko pienenä (1,4 % vastaajista). Vastausten mediaani
oli viis (5) eli tyypillisesti vastaajat kokivat, että käyttökatkolla on erittäin suuri vaikutus
työntekoon. Kvartiilivälin pituuden laskeminen tässä tapauksessa voi tuntua turhalta mutta
sen pituuden ollessa yksi (1) voidaan vahvistaa havaintoa, että vastaajat olivat hyvin yksimielisiä kysymyksestä.
Tietojärjestelmän suunnittelemattoman käyttökatkon vaikutus työhönne
Vastauksia
Prosenttia
Kumulatiivinen prosentti
1. Erittäin pieni
0
0
0
2. Melko pieni
1
1,4
1,4
3. Kohtalainen
2
2,9
4,3
4. Melko suuri
16
23,2
27,5
5. Erittäin suuri
50
72,5
100

Taulukko 4: Tietojärjestelmän suunnittelemattoman käyttökatkon vaikutus

Jos käyttökatko on suunniteltu, on vaikutus vastaajien mielestä hieman lievempi mutta silti
42 vastaajaa (60,9 % vastaajista) koki vaikutuksen melko tai erittäin suureksi. Kahdeksan
(8) vastaajista (11,6%) koki, että suunnitellun käyttökatkon vaikutus työhön oli melko pieni ja yksikään vastaajista ei nähnyt vaikutusta erittäin pieneksi. Vastauksien mediaani oli
neljä (4) eli vastaajat kokivat tyypillisesti, että suunnitellun käyttökatkon vaikutus työhön
oli melko suuri. Kvartiilivälin pituus oli yksi (1), joten vastaajajoukko oli jokseenkin yksimielinen kysymyksen suhteen.
Tietojärjestelmän suunnitellun käyttökatkon vaikutus työhönne
Vastauksia
Prosenttia
Kumulatiivinen prosentti
1. Erittäin pieni
0
0
0
2. Melko pieni
8
11,6
11,6
3. Kohtalainen
19
27,5
39,1
4. Melko suuri
30
43,5
82,6
5. Erittäin suuri
12
17,4
100

Taulukko 5: Tietojärjestelmän suunnittelemattoman käyttökatkon vaikutus

Viimeisessä tätä tutkimuskysymystä selvittävässä kysymyksessä kysyttiin, voiko
käyttökatko aiheuttaa vaaratilanteen ja vastausvaihtoehdoiksi annettiin ”kyllä”, ”ei” ja ”en
osaa sanoa”. Jos vastaaja vastasi kyllä, avautui hänelle uusi sivu, johon pyydettiin vapaana
tekstinä kuvausta siitä, millainen vaaratilanne voisi syntyä. 87 % vastaajista oli sitä mieltä,
että käyttökatko voi aiheuttaa vaaratilanteita potilaita hoidettaessa. Vain neljä koki, ettei
vaaratilannetta voisi syntyä (5,8 % vastaajista).
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”En osaa sanoa”-vastausten määrä oli viisi (7,2 % vastaajista). Kaikki 60 kyllä vastauksen
antanutta täyttivät myös vapaan tekstikentän. Sen analyysistä lisää seuraavassa
kappaleessa.
Avoimien kysymyksien vastaukset voivat olla hyvin erilaisia: pitkiä tarinoita, ranskalaisille
viivoille tiivistettyjä vastauksia tai vain muutamia olennaisia sanoja. Jotta tekstianalyysista
saataisiin enemmän irti, on tutkijan tehtävä vastauksille luokitteluja. Luokitus muodostetaan käytännössä usein siten, että aluksi poimitaan yksittäisiä vastauksia tai niiden osia ja
hahmotellaan vähitellen niiden pohjalta vastausluokkia. Tätä työtä on syytä jatkaa niin
kauan, kun uuden tyyppisiä vastauksia ei enää esiinny merkittävissä määrin. Tärkeää tässä
on se, että sisältöluokitus ja koodaus ovat riittävän hienojakoisia. Vastausluokkiin kannattaa monesti sisällyttää ”jokin muu” -ryhmä. Tähän luokkaan päätyvien vastausten määrä ei
tulisi nousta liian suureksi. (KvantiMOTV, 2011)

Tekstin analyysissä muodostin yhteensä 14 luokkaa, jotka edustivat vastaajien syöttämää
tekstiä siitä, miksi ja millä tavalla potilasturvallisuus vaarantuu käyttökatkon aikana. Luokat olivat: ”jokin muu syy”, ”lääkkeet tai nesteet joudutaan antamaan puutteellisin tiedoin”, ”hoitohenkilökunnan kuormittuminen”, ”tiedon häviäminen käsinkirjauksessa”,
”kokonaistilannekuvan hämärtyminen”, ”hoidon hidastuminen, koska hoitajien huomio
keskittyy tietojärjestelmäongelmiin”, ”potilaskohtaisen ajantasaisen tehtävälistan puuttuminen”, ”monitorointitietojen ja tavoiterajojen puutteet”, ”kirjattujen hoito-ohjeiden puuttuminen”, ”jatkopaikkaan siirto puutteellisin tiedon”, ”laboratoriotutkimuksien tiedot eivät
ole kattavasti saatavilla katkon aikana, ”potilaasta puuttuu kriittisiä tietoja, kuten diagnoosi
tai sairaskertomus”, ”automaattisten laskelmien puute” ja ”ei osaa sanoa tai ei muista”.

Tyypillisesti ajateltiin potilaan turvallisuuden vaarantuvan siksi, että lääke- ja nestemääräysten tiedot olivat puutteellisia ilman tietojärjestelmää. Näin ajatteli 37 vastaajaa (53,6 %
vastaajista). Toiseksi yleisin potilasturvallisuutta vaarantava tekijä oli vastaajien mielestä
se, että katkon aikana potilaasta puuttuu kriittisiä hoidollisia tietoja, kuten diagnoosi tai
sairaskertomus. Tämän sisältöinen teksti löytyi yhdeksältä vastaajalta (13 % vastaajista).
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Seuraavaksi yleisin potilasturvallisuuteen vaikuttava tekijä oli vastaajien mielestä se, että
tietojärjestelmän katko siirtää hoitohenkilökunnan huomion pois potilaasta, jolloin hoito
hidastuu. Kriittisten sairaiden potilaiden osalta tämä voi olla merkittävä tekijä myös toipumisen kannalta. Kuusi vastaajaa (8,7 %) piti tätä merkittävänä tekijänä. Myös jatkohoitopaikkaan siirto ilman tietojärjestelmän antamaa potilastietoa oli monen vastaajan mielestä
potilasturvallisuutta vaarantava tekijä. Viisi vastaajaa (7,2 %) piti tätä merkittävänä tekijänä. Saman verran vastaajia piti myös tiedon häviämistä käsinkirjauksessa ongelmana: kun
tietoa siirretään esimerkiksi käsin kopioiden monitorilta paperille, ei sitä tehdä lainkaan
samalla tarkkuudella kuin tietojärjestelmään automaattisesti siirtyvällä tiedolla. Sama ongelma koskee myös, kun palataan takaisin tietojärjestelmän käyttöön: paperille kirjattua
tietoa ei välttämättä syötetä uudelleen järjestelmään, jolloin järjestelmässä oleva hoitodokumentaatio jää puutteelliseksi. Osa kirjoitti myös, että tämä on ongelma esimerkiksi potilasvahinkotapauksia jälkikäteen tutkittaessa: puutteellinen dokumentaatio hankaloittaa asian selvittämistä. Neljä vastaajaa (5,8 %) ilmoitti potilasturvallisuuden mahdollisesti vaarantuvan sen takia, että tietojärjestelmässä olevien laboratoriotutkimusten tiedot eivät ole
saatavilla kattavasti katkon aikana.

Kokonaistilannekuvan hämärtyminen tilanteessa, jossa tietojärjestelmä ei ollut saatavilla,
huoletti kolmea vastaajaa (4,3 %). Sama määrä vastaajia näki potilasturvallisuuden myös
vaarantuvan, koska potilaan monitorointitieto ei ollut yhtä kattavaa tai vitaaliarvoja koskevia tavoiterajoja ei löytynyt muualta kuin tietojärjestelmästä. Kaksi vastaajaa (2,9 %) koki
potilasturvallisuuden vaarantuvan, koska käyttökatkon aikana potilailta puuttuu sovelluksesta löytyvä kattava ja ajantasainen tehtävälista. Tehtävälistalle on merkitty kaikki olennaiset hoitotoimenpiteet, niiden kellonajat ja onko tehtävä suoritettu. Käyttökatkon sattuessa tämä koko prosessi siirtyy muistinvaraiseksi tai paperikirjanpidolle. Yhtä moni vastaaja
koki, että potilaiden turvallisuus käyttökatkon aikana vaarantuu, koska jatkohoitopaikkaan
ei voida antaa täydellistä raporttia potilaan sen hetkisestä tilanteesta. Jatkohoito voidaan
siis joutua aloittamaan hyvin vajavaisin tiedoin. Yhden vastauksen (1,4 %) saivat kategoriat: ”jokin muu syy”, ”automaattisten laskelmien puute (esimerkiksi nestebalanssilaskelmat)”, ”hoitohenkilökunnan kuormittuminen”,” ei osaa sanoa tai ei muista”.
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Kyselylomakkeesta saatu tieto vastasi hyvin pitkälle sitä, mitä esihaastatteluissa tuli jo ilmi: tietojärjestelmän käyttökatko aiheuttaa sekä teho- että leikkausosastoilla paljon mahdollisia riskejä potilaiden hoitoon. Tämä vastaa hyvin myös muualla aikaisemmin tehtyjen
terveydenhuollon tietojärjestelmäkatkoja koskevien tutkimuksien tulosta, eli potilasturvallisuus on nykyään hyvin paljon riippuvainen tietojärjestelmistä. Ei ole lainkaan yllättävää,
että tämä riippuvuus korostuu osastoilla, joissa hoidetaan usein kriittisesti sairaita potilaita.

Kokonaisuutena vastausten perusteella voidaan sanoa, että tietojärjestelmän käyttökatkossa
menetetään (ainakin hetkellisesti) suuri määrä potilaan hoitodokumentaatiosta ja paljon
työkaluja (kuten automaattiset laskimet, hälytykset, integraatiot muihin järjestelmiin, tehtävälista jne.), jotka helpottavat hoitohenkilökunnan työtä. Vaikka valtaosa tiedosta olisikin
saatavilla jotain toista kautta, tämä vie hoitohenkilökunnalta paljon aikaa ja vie huomiota
pois potilaiden hoidosta.

Kuormittunut henkilökunta tekee myös varmasti paljon helpommin virheitä etenkin, jos
kattavaa hoitodokumentaatiota ei ole mahdollisuutta saada. Työkuorman vaikutuksesta
esimerkiksi lääkitysvirheisiin on jonkin verran näyttöä. Ainakin Lääkärilehdessä 2015 julkaistu artikkeli toteaa, että yleisin turvallisuuspoikkeamaan myötävaikuttanut tekijä oli
kiire (Väänänen 2015).

On tiettyjä osia tietojärjestelmässä, jotka ovat hoidon kannalta etenkin kriittisiä eli vastauksissakin esiin tulleet neste- ja lääkemääräykset. Jos näitä tietoja ei ole mahdollista saada
mitään toista kautta, on potilaiden turvallisuus aivan varmasti vaarassa. Lisäksi paperikirjanpitoon siirtyminen on monesti riski siinä mielessä, että osa dokumentaatiosta on tällöin
tietojärjestelmässä ja osa papereilla. Riskit korostuvat etenkin, kun potilasta lähdetään
viemään jatkohoitopaikkaan. He voivat joutua hoitamaan potilasta pelkille papereille käsinkirjoitetun (huom. käsiala voi olla myös ongelma) ja mahdollisesti puutteellisen tiedon
varassa.
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5.3 Arkkitehtuuriratkaisujen ja varasuunnitelmien nykytilanne
Seuraavaksi arvioidaan tutkimuskysymystä: ”Ovatko nykyiset arkkitehtuuriratkaisut ja
varasuunnitelmat riittäviä kattamaan mahdollisen haitan, joita katkot aiheuttavat?” Tätä
kysymystä pyrittiin selvittämään usealla eri kysymyksellä kyselylomakkeessa. Ensin kyseltiin asioita, jotka toimivat prosessimielessä varasuunnitelmina. Näitä käsitellään seuraavissa kappaleissa

Kirjalliset toimintaohjeet käyttökatkon sattuessa löytyivät valtaosalta vastaajista (73,9 %).
Kuusi (8,7 %) vastaajista ei osannut sanoa, onko ohjeita olemassa. Kirjalliset ohjeet puuttuivat 12 vastaajan mielestä (17,4 %). Jos ohjeet oli laadittu, oli ne myös yleensä henkilöstölle koulutettu eli oli vain yksi vastaus, jossa ohjeet löytyivät mutta koulutusta ei ollut
järjestetty. Ohjeistus käyttökatkotilanteisiin on siis aika kattavaa vastaajien organisaatioissa. Kuitenkin on merkittävää, että yli 17-prosentissa tapauksista tietojärjestelmän käyttäjillä ei ole dokumentoitua tietoa siitä, miten toimitaan. Vaikka käyttäjät ovatkin usein kokeneita ja osaavat hoitaa erityistilanteet mallikkaasti, voi lisätä riskiä siitä, että potilaiden
hoidossa sattuu jotain odottamatonta. Etenkin myöhemmissä kysymyksissä esiin tulleet
asiat, kuten se millä tarkkuudella käsinkirjausta tehdään tai tallennetaanko tieto takaisin
tietojärjestelmään katkon päätyttyä, olisi hyvä ohjeistaa kirjallisesti.

Kaavio 4: Kirjalliset ohjeet toiminnasta käyttökatkossa

Toinen prosessimielessä tärkeä - usein käyttökatkojen pituutta vähentävä - asia on 24/7tuen käyttö. Sen hyödyntäminen vuosina yleistynyt Suomessa mutta silti 31 vastaajaa ilmoitti (44,9 % vastaajista), että tätä laajennettua tukea ei ole lainkaan käytettävissä. Yöllä
tai viikonloppuna mahdollisesti tapahtuvien katastrofaalisen järjestelmäongelman korjaaminen alkaa siis vasta seuraavana arkiaamuna.
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Jos 24/7-tuki oli järjestetty, oli se yleensä järjestetty vain tietohallinnon puolesta (37,7 %
vastaajista) eli esimerkiksi vakavia tietokanta- tai sovellusongelmia ei yleensä voida korjata normaalin työajan ulkopuolella. Tällä osa-alueella siis monet vastaajien organisaatiot
luottavat siihen, että pahoja ongelmia ei tule kuin viikolla ja silloinkin ne rajoittuisivat lähinnä aikaan 8-16. Haastatteluissa vastaajat monesti täsmensivät, että laajennetulle tuelle ei
ole koettu olevan tarvetta, koska ongelmia viikonloppuisin ja öisin esiintyy harvoin. Jos
kuitenkin nuo ongelmat voivat vaarantaa potilasturvallisuuden, niin eikö silloin ole aiheellista ajatella asiaa enemmän vakuutusnäkökulmasta? Itsellänikin on kotivakuutuksessa
paloturva, vaikka asuntoni ei ole koskaan vielä palanutkaan. Ongelmana tietysti voi olla
palvelun hinnoittelu ja vastaajien maksuhalukkuutta tarkastellaankin myöhemmissä kappaleissa.

Kaavio 5: Tietojärjestelmässä 24/7-tuki

Seuraavaksi käsitellään sitä, miten nykyisissä arkkitehtuuriratkaisuissa on hyödynnetty GE
Healthcaren suosittelemia nykytekniikoita, joiden pitäisi vähentää käyttökatkojen määrää.
Tämä ei sisällä juurikaan kappaleessa kolme esiteltyjä korkean käytettävyyden tekniikoita,
sillä GE Healthcare ei ole näitä aikaisemmin hyödyntänyt Suomessa.

Automaattinen valvonta on tärkeä työkalu, jotta ylläpitäjät voivat reagoida palvelinten vikatilanteisiin etukäteen – jopa ennaltaehkäisten käyttökatkon. Valvonta ei ole puhtaasti
tekninen työkalu, vaikka toki sellaisen se vaatiikin (kuten GE-healthcaren tarjoaman OnWatch-valvonnan tai muun vastaavan järjestelmän). Automaattinen valvonta kuitenkin
vaatii mielellään taustalle toimivan tukiprosessin lyhyellä vasteajalla: näin hälytyksiin reagoidaan riittävän nopeasti ja mielellään ympäri vuorokauden.
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Kysymys palvelinten valvonnasta oli vastaajille kuitenkin paljon hankalampi, 15 vastaajaa
ilmoitti, ettei tiedä onko tietojärjestelmä valvonnassa (23,2 % vastaajista). Tämä johtunee
siitä, että valvonta ei näy millään tavoin itse järjestelmän käyttäjille vaan se on lähinnä
sopimuksen varainen asia itse IT-osaston kanssa. Valtaosa vastaajista (55,1 %) ilmoitti,
että palvelimien automaattinen valvonta oli jollain tavoin järjestetty. Kuitenkin pidän sitä,
että 21,7 % vastaajista ilmoitti valvonnan puuttuvan, huolestuttavana. Yleensä ainakin perustason automaattinen valvonta kuuluu kriittisten järjestelmien tukiprosessin peruspilareihin ja ratkaisut tähän ovat usein varsin kohtuuhintaisia. On vaikea nähdä syitä sille, miksei
kriittistä järjestelmää monitoroitaisi.

Kaavio 6: Tietojärjestelmä jatkuvassa ja automaattisessa valvonnassa

GE Healthcare myös on suositellut virtuaalisiin palvelimiin siirtymistä kappaleessa 3 todettujen etujen vuoksi. Tämä viesti on mennyt hyvin perille, sillä 45 vastaajaa totesi (65,2 %)
palvelinten olevan virtuaalisia. Koska kuitenkin tekniikka ei varsinaisesti näy loppu käyttäjälle, tuli tähän kysymykseen paljon ”en osaa sanoa” -vastauksia (21,7 % vastaajista). Vain
9 vastaajaa (13 %) sanoi, että palvelimia ei ole virtualisoitu. On siis silti olemassa kohtuullisen suuri joukko vastaajia, joiden tietojärjestelmä hyötyisi ko. tekniikasta. Koska kustannusmielessä virtuaaliset palvelimet eivät ole juuri koskaan perinteisiä kalliimpia, on vaikea
nähdä, miksei virtuaalisia palvelimia voisi käyttää kaikkialla.

Kaavio 7: Palvelimet virtuaalisia
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Toinen tekninen ratkaisu, jota GE Healthcare on aktiivisesti markkinoinut, on erillinen
testiympäristö. Tämä etenkin vähentää mahdollisuutta siitä, että käyttökatko aiheutuu ylläpitäjän tai pääkäyttäjän tekemän virheellisen muutoksen johdosta: jos muutos testataan
ensin testiympäristössä, mahdollinen ongelma huomataan jo ennen kuin se häiritsee tuotantoympäristöä. 52 vastaajaa (75,4 %) ilmoitti, että tietojärjestelmään on tehty erillinen testiympäristö. Kuitenkin on huomioitava, että noin joka viidennen vastaajan järjestelmässä
kaikki muutokset edelleen tehdään suoraan tuotantoon, ilman minkäänlaista etukäteistestaamista testijärjestelmässä.

Inhimilliset virheet paljastuivat käyttökatkojen syyksi myöhemmissä kysymyksissä, jossa
24,6 % vastaajista raportoi tämän aiheuttaneen ainakin yhden käyttökatkon. Näiden käyttökatkojen määrää voitaisiin mahdollisesti laskea hankkimalla erillinen testiympäristö.

Kaavio 8: Tietojärjestelmässä testiympäristö

Tämän lisäksi halusin täydentää kokonaiskuvaa selvittämällä käyttökatkojen määrää nykytilanteessa. 76,8 prosenttia oli joko jokseenkin tai täysin eri mieltä siitä, että suunniteltuja
käyttökatkoja on liikaa. Vain 13 % vastaajista oli väitteen kanssa edes jokseenkin samaa
mieltä. Vastausten mediaani oli neljä (4) eli vastaajat olivat tyypillisesti jokseenkin eri
mieltä siitä, että suunniteltuja käyttökatkoja olisi liikaa. Kvartiilivälin pituus (IQR) oli yksi
(1), joten vastaajat olivat jokseenkin yksimielisiä kysymyksestä (eli vastaukset eivät hajonneet eri ääripäihin).
Tietojärjestelmässä on liikaa suunniteltuja käyttökatkoja
Vastauksia
Prosenttia
Kumulatiivinen prosentti
1. Täysin samaa mieltä
0
0
0
2. Jokseenkin samaa mieltä
9
13
13
3. En samaa enkä eri mieltä
7
10,1
23,2
4. Jokseenkin eri mieltä
35
50,7
73,9
5. Täysin eri mieltä
18
26,1
100

Taulukko 6: Tietojärjestelmän suunnitellut käyttökatkot
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Yllättävien käyttökatkojen osalta joko jokseenkin tai täysin eri mieltä kysymyksen kanssa
oli 52,2 prosenttia (36 vastaajaa). Vastausten mediaani oli neljä (4) eli vastaajat olivat
tyypillisesti jokseenkin eri mieltä siitä, että yllättäviä käyttökatkoja olisi liikaa.
Huomionarvoista kuitenkin on, että 27,5 % vastaajista oli joko täysin tai jokseenkin samaa
mieltä väitteen kanssa, että yllättäviä käyttökatkoja on liikaa. Tätä vastausten selkeämpää
polarisaatiota kuvaa myös hyvin kvartiilivälin pituus, joka on kaksi (2) eli huomattavasti
suurempi kuin suunniteltujen käyttökatkojen tapauksessa.

Tietojärjestelmässä on liikaa yllättäviä käyttökatkoja
Vastauksia
Prosenttia
Kumulatiivinen prosentti
1. Täysin samaa mieltä
7
10,1
10,1
2. Jokseenkin samaa mieltä
12
17,4
27,5
3. En samaa enkä eri mieltä
14
20,3
47,8
4. Jokseenkin eri mieltä
27
39,1
87
5. Täysin eri mieltä
9
13
100

Taulukko 7: Tietojärjestelmän yllättävät käyttökatkot

Ongelmien painottuminen yllättäviin käyttökatkoihin kävi ilmi myös kysymyksessä, jossa
kysyttiin, kumpia käyttökatkoja on tärkeämpää vähentää. 58 vastaajaa (84,1 %) oli sitä
mieltä, että pitäisi keskittyä vähentämään yllättäviä katkoja. 8 vastaajaa (11,6 %) oli sitä
mieltä, että on yhtä tärkeää vähentää sekä suunniteltuja että yllättävien katkojen määrää.
Kolme vastaajaa (4,3 %) vastasi kysymykseen ”en osaa sanoa” mutta yksinkään vastaajista
ei ollut sitä mieltä, että olisi tärkeämpää vähentää suunniteltujen käyttökatkojen määrää.

Halusin myös selvittää, että ovatko vastaajat valmiita tekemään lisäinvestointeja saatavuuden parantamiseksi. Maksuhalukkuus kertoo myös siitä näkevätkö vastaajat nykyisen teknisen ratkaisun riittäväksi. Tätä selvitettiin avoimella kysymyksellä, jossa kysyttiin, kuinka
paljon tekniikka, joka vähentäisi merkittävästi käyttökatkojen määrää, saisi maksaa. Hinta
pyydettiin antamaan vuosimaksun muodossa. Osa vastauksista oli ”en osaa sanoa”tyyppisiä tai ne sisälsivät tietoa, josta en voinut päätellä, paljonko hinta todellisuudessa
olisi (esimerkiksi 5 % käyttömenoista). Tällaisia vastauksia oli yhteensä 12 (17,4 % ).
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Varsinaisista numeerisista vastauksista vastaukset vaihtelivat nollasta eurosta (28,1 % vastauksista) 50 000 euroon (1,4 % vastauksista). Numeeristen vastausten keskiarvo oli
5427,03 euroa vuodessa ja mediaani 1000 euroa vuodessa. Kokonaisuudessaan siis suurin
osa vastaajista oli sitä mieltä, että nykyiset investoinnit palvelun saatavuuteen eivät ole
riittäviä ja moni näki jopa usean tuhannen panostukset sen parantamiseksi tarpeelliseksi.
Halu tehdä saatavuutta parantavia investointeja ei näyttäisi riippuvan tietojärjestelmän
koosta: Kendallin tau-b antoi korrelaatiokertoimeksi 0,175 ja tulos ei myöskään ollut tilastollisesti merkittävä.

Näiden kysymysten vastausten pohjalta voidaan todeta siis, että käyttökatkoja ei esiinny
tyypillisesti vastaajien mielestä kohtuuttoman paljon. On kuitenkin olemassa suuri joukko
organisaatiota, joille yllättävät käyttökatkot ovat selkeästi ongelma. Nämä organisaatiot
voisivat hyötyä merkittävästi teknisistä saatavuutta parantavista ratkaisuista ja paremmista
varasuunnitelmista. Voidaankin siis todeta, että arkkitehtuuriratkaisut ja varasuunnitelmat
eivät selkeästikään ole kaikissa tapauksissa riittäviä. Tätä korostaa se, että potilasturvallisuuden vaarantuminen käyttökatkon seurauksena, edes hyvin harvoin, ei liene hyväksyttävää.

5.4 Käyttökatkoihin varautuminen ja korkean käytettävyyden tekniikat
Kolmatta tutkimuskysymyksen vastausta lähdettiin selvittämään kysymällä vastaajilta tiettyjen teknisten ominaisuuksien tarpeellisuutta. Ensin kysyttiin vastaajien mielipidettä siitä,
saisiko tekniikka, joka vähentää käyttökatkojen määrää, hidastaa sovelluksen toimintaa. 33
(47,8 %) vastaajaa oli täysin eri mieltä väittämän kanssa ja 25 (36,2 %) vastaajaa oli jokseenkin erimielinen väittämän kanssa. Vain kuusi vastaajista (8,7 %) suhtautui tähän ajatukseen myötämielisesti eli olivat jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. Yksikään
vastaajista ei ollut täysin samaa mieltä väittämän kanssa. Vastausten mediaani oli neljä (4)
eli vastaajat olivat tyypillisesti jokseenkin eri mieltä siitä, että saatavuutta parantava tekniikka saisi hidastaa sovellusta. Kvartiilivälin pituus oli yksi (1), joten vastaajat olivat jokseenkin yksimielisiä kysymyksestä.
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Tekniikka, joka vähentää katkojen määrää, saa hidastaa sovelluksen toimintaa
Vastauksia
Prosenttia
Kumulatiivinen prosentti
1. Täysin samaa mieltä
0
0
0
2. Jokseenkin samaa mieltä
6
8,7
8,7
3. En samaa enkä eri mieltä
5
7,2
15,9
4. Jokseenkin eri mieltä
25
36,2
52,2
5. Täysin eri mieltä
33
47,8
100

Taulukko 8: Saako saatavuutta parantava tekniikka hidastaa sovellusta?

Toinen tekninen ominaisuus, josta selvitettiin vastaajien mielipidettä, oli automaattinen
toipuminen palvelinrikosta. 56 vastaajaa (81,2 % vastaajista) oli sitä mieltä, että jos tietojärjestelmän palvelimeen tulee vakava ongelma, pitää järjestelmän toipua vikatilanteesta
automaattisesti. Vain kaksi vastaajaa (2,9 %) oli sitä mieltä, että nykytilanne on hyvä, eikä
automaattinen toipuminen ole tarpeellinen ominaisuus.

Kaavio 9: Pitääkö järjestelmän toipua automaattisesti palvelinrikosta?

Vastaajista 42 (60,9 %) oli valmis hyväksymään joidenkin tuntien käyttökatkon tilanteessa,
jossa tietojärjestelmän palvelin rikkoontuu. Nykytilannetta, jossa katko voi kestää pahimmillaan päiviä, piti hyvänä vain kolme vastaajaa (4,3 % vastaajista).

Kaavio 10: Katkon maksimikesto palvelimen rikkoontuessa

Vastaajat eivät pääsääntöisesti kokeneet, että järjestelmän tietoa saataisiin menettää
palvelinrikossa: 39 vastaajaa (56,5 %) oli sitä mieltä, ettei tietoa saa kadota missään
tapauksessa. Vain 13 vastaajaa (18,8 %) oli sitä mieltä, että nykytilanne, jossa tietoa
voidaan menettää jopa tuntien ajalta, on hyvä.
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Kaavio 11: Tiedon menettäminen palvelimen rikkoontuessa

Tämän lisäksi kyselyllä pyrittiin kartoittamaan katkojen syytä. Yleisin vika katkon
aiheuttanut vika johtuu muusta IT-infrastruktuurista (esimerkiksi verkosta tai levyjärjestelmästä): 51 vastaajaa (73,9 %) ilmoitti tämän katkon aiheuttajaksi. Seuraavaksi yleisimmät syyt olivat: sovellusongelma (35 vastaajaa), tietokantaongelma (28 vastaajaa), palvelinongelma (25 vastaajaa) ja epäonnistunut päivitys (21 vastaajaa). 17 vastaajaa raportoi
katkosta, joka oli aiheutunut käyttäjän tai ylläpitäjän inhimillisestä virheestä. Kuuden vastaajan mielestä tietoturvaongelma oli myös aiheuttanut käyttökatkoja. Kuusi vastaajaa
merkitsi myös kohdan ”muu syy” ja tekstivastausten perusteella kolmen katkon syytä ei
oikeastaan saatu selville ja kaksi ”muun syyn” merkanneen selitysteksti viittasi ongelmaan
muussa IT-infrastruktuurissa (eli 52 vastausta tälle kategorialle, jos tämä lasketaan mukaan) ja yksi palvelinongelmaan (eli 26 vastausta kategorialle, jos tämä lasketaan mukaan).

Vastauksien perusteella tiedetään siis, että etsitään seuraavankaltaista tekniikkaa:
1) Tekniikka saa maksaa mielellään korkeintaan 1000 - 5000€ vuodessa.
2) Tekniikka pystyy ehkäisemään etenkin käyttökatkoja, jotka aiheutuvat ITinfrastruktuurista, sovellusongelmista, tietokantaongelmasta tai palvelinongelmasta.
3) Tekniikan ansiosta järjestelmä toipuu automaattisesti palvelinrikosta.
4) Järjestelmän toipuminen saa kuitenkin kestää useita minuutteja tai jopa tunteja.
5) Järjestelmän toipumisessa ei saa menettää tietoa.
6) Tekniikka ei saa hidastaa sovelluksen normaalikäyttöä.

Nähdäkseni, mitkä teknologiat vaikuttaisivat lupaavimmilta, annoin pisteen jokaisesta vastaajien antamasta ominaisuudesta eri teknologioille. Käytin tässä pohjana liitteessä B koostettua taulukkoa eri teknologioiden ominaisuuksista.
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MSSQL-peilaus (High-Safety) sai pisteen kohdista 1,2,3,4,5 eli yhteensä 5 pistettä.
MSSQL-peilaus (High-Performance) sai pisteen kohdista 1,2,4,6 eli yhteensä 4 pistettä.
Varapalvelin sai pisteen kohdista 1,2,4,6 eli yhteensä 4 pistettä.
Availability Group (Synkroninen) sai pisteen kohdista 2,3,4,5 eli yhteensä 4 pistettä.
Availability Group (Asynkroninen) sai pisteen kohdista 2,4,6 eli yhteensä 3 pistettä.
AlwaysOn-klusteri sai pisteen kohdista 1,3,4,5,6 ja 0,75 pistettä kohdasta 2 (koska klusteri ei suojaa vialta yhteisessä levyjärjestelmässä vähensin 0,25), yhteensä 5,75 pistettä.
Sybase-klusteri sai pisteen kohdista 3,4,5,6 ja 0,75 kohdasta 2 eli yhteensä 4,75 pistettä.
Sybase-replikaattori sai pisteen kohdista 2,4,6 eli yhteensä 3 pistettä
Vmware High Availability sai pisteen kohdista 3,4,6 ja kohdasta 2 annan sille kuitenkin
vain 0,25 pistettä, sillä se ei suojaa sovellus- tai tietokantakerroksen ongelmilta ja palvelinongelmassakin se on rajoittunut lähinnä palvelimen fyysistä vikaa suojaamaa. Yhteensä
tekniikka saa siis pisteitä 3,25.
Vmware Fault Tolerance sai pisteen kohdista 3,4,5,6 ja kohdasta 2 0,25 pistettä eli yhteensä 4,25. Huomioitavaa on kuitenkin, että kyseisellä tekniikalla on paljon muita rajoituksia, joten sitä ei voida moniin ympäristöihin käyttää lainkaan.

Microsoftin teknologioista lupaavimmilta näyttävät siis MSSQL-peilaus ja AlwaysOnklusteri. Sybasen tietokannan kanssa taas parhaiten pisteitä sai klusteri mutta varapalvelin
voi olla hintatietoiselle asiakkaalle parempi valinta. Varapalvelimeen voi myös yhdistää
esimerkiksi Vmware High Availability -tekniikan, jolloin palvelinrikkoihin saadaan automaattinen toipuminen. Näin tehdessä hinta on suunnilleen samaa luokkaa kuin klusterissa
ja pisteytyksessä tämä vaihtoehto olisi silloin hieman edellä. Huomioitavaa on kuitenkin
se, että vaikka Vmwaren tekniikat tässä pistevertailussa jäivätkin jälkeen, niin organisaatioille, jotka ovat jo investoineet tähän tekniikkaan, on Vmware High Availability tai
Vmware Fault Tolerance luonteva valinta.
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6 Pohdinta
Tässä luvussa kootaan yhteen tutkimuksen keskeiset tulokset ja suhteutetaan niitä aiempaan tietoon. Sen lisäksi arvioidaan tulosten merkitystä ja niiden luotettavuutta. Käsitellään myös sitä, millaisia johtopäätöksiä, suosituksia ja jatkotutkimushaasteita tämän tutkimuksen pohjalta saatiin.

6.1 Tulosten merkitys ja tutkimuksen onnistuminen
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko korkean käytettävyyden teknologioista hyötyä teho- ja anestesiologian tietojärjestelmissä. Tutkimuksen kannalta oli tärkeää selvittää
Centricity Anaesthesia - ja Centricity Critical Care -tietojärjestelmien käyttökatkojen vaikutus itse potilaiden hoitoon. Olennainen kysymys on esimerkiksi se vaarantuuko potilaiden turvallisuus käyttökatkojen aikana, kuten muualla aihepiiristä tehdyt tutkimukset näyttävät osoittavan. Lisäksi selvitettiin sitä, miten organisaatiot ovat nykyään varautuneet
käyttökatkoihin ja miten mahdollisesti tätä varautumista voidaan parantaa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli löytää keinoja, joilla voidaan parantaa näiden järjestelmien saatavuutta. Toisaalta haluttiin myös löytää keinoja, joilla häiriötilanteiden vaikutus itse järjestelmän käyttöön saataisiin minimoitua.
Tällä tutkimuksella on selkeä tarve, sillä aikaisempaa tutkimustietoa teho- ja leikkaustoimen järjestelmien käyttökatkojen vaikutuksesta Suomessa ei juuri ole. Analyysimenetelmiä pyrittiin kuvaamaan yksityiskohtaisesti, jotta tutkimus olisi toistettavissa. Tutkimustulokset raportoitiin rehellisesti ja raportoinnissa pyrittiin riittävään tarkkuuteen. Saatu aineisto soveltui hyvin tähän tutkimukseen.
Tutkimus tehtiin kaksiosaisena: ensin haastatteluna ja sen jälkeen sähköisen kyselynä. Esihaastattelun pohjalta rakennettiin kyselylomake, jonka kvantitatiivisia vastauksia analysoitiin SPSS-ohjelmalla. Kysely lähetettiin yhteensä sadalle ko. tietojärjestelmien avainhenkilölle Suomessa. Kyselyn vastausprosentti oli 69 %. Vastaajat ovat mukana tutkimuksessa
vapaaehtoisesti ja heille kerrottiin tarkasti tutkimuksen kulusta etukäteen.
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Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että on olemassa hyvin suuri riski siitä, että
potilaiden hoito häiriintyy käyttökatkon aikana. Tämä voi johtaa potilaiden kannalta vaarallisiin tilanteisiin. Tämä tulos on linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa (ks. luku 2.3).
Vastaajien mukaan suurin vaara syntyy tyypillisesti siitä, että lääkkeet tai nesteet joudutaan
antamaan puutteellisin tiedoin, kun tietojärjestelmä ei ole käytettävissä. Tätä tilannetta silmällä pitäen tietojärjestelmässä on monella asiakkaalla käytössä niin sanottu varmuuskopioraportti, joka kopioi ko. tiedot puolen tunnin välein yhdelle työasemalle talteen. Vaikka
raportti toki on erittäin hyödyllinen, jos muuta tietoa ei ole saatavilla, on siinä ongelmansa:
tieto ei ole täysin ajantasaista ja tiedon jakaminen tältä yhdeltä työasemalta katkotilanteessa vie aikaa. Lisäksi tietojärjestelmässä on paljon muutakin tietoa, jota vastaajat pitävät
kriittisinä potilaan hoidon kannalta. Seuraavaksi yleisin syy potilasturvallisuuden vaarantumiselle käyttökatkossa olikin se, että potilaasta puuttuu kriittisiä hoidollisia tietoja, kuten
diagnoosi tai sairaskertomus. Vaikka tiedot saataisiinkin jotain muuta kautta, on vastaajien
mielestä myös mahdollista, että pelkkä tilanteen aiheuttama sekaannus vie huomion pois
potilaan hoidosta. Kriittisten sairaiden potilaiden osalta tämä voi aiheuttaa mahdollisesti
vaaratilanteita. Tämä olikin kolmanneksi yleisin vastaus siihen, millaisia vaaratilanteita
tietojärjestelmän käyttökatko voi aiheuttaa.
Tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin myös sanoa, että nykyisellään käyttökatkojen
määrään ollaan suhteellisen tyytyväisiä: tyypillisesti vastaajat eivät kokeneet, että käyttökatkoja esiintyi liian usein. Tietojärjestelmien saatavuus on siis pääsääntöisesti hyvää. Nykyiset varajärjestelyt ja toimintamallit käyttökatkon aikana eivät kuitenkaan ole monessa
tapauksessa riittäviä ottaen huomioon järjestelmien kriittinen rooli. Vastaajat tyypillisesti
kokivat, että yllättävien käyttökatkojen määrän vähentämiseen tulisi investoida lisää resursseja. Tutkimuksen perusteella tämä investointihalukkuus ei näytä riippuvan järjestelmän koosta eli myös pienet osastot kokivat nämä investoinnit tarpeelliseksi.
Tutkimus tuotti myös tietoa käyttökatkojen syistä Suomen teho- ja anestesiologian tietojärjestelmissä:

yleisin

syy

käyttökatkolle

johtui

tietojärjestelmän

tarvitseman

IT-

infrastruktuurin ongelmista. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa esiin tulleet ongelmat sovelluskerroksessa olivat hyvin yleisiä. Lisäksi tietokantaintensiivisinä sovelluksina tietokantaongelmat nousivat myös tärkeäksi käyttökatkojen aiheuttajaksi.
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Kirjallisuudesta löytyi paljon sekä teknisiä että prosessiluonteisia parannuksia, joilla kyseisten järjestelmien saatavuutta voitaisiin nostaa. Teknisistä ratkaisuista parhaiten tarpeisiin näyttäisivät vastaavan tietokannan klusterointi, peilaaminen tai varapalvelimen käyttö.
Lisäksi virtuaalisointipohjaiset tekniikat soveltuvat hyvin sellaisille organisaatiolle, jotka
ovat näihin teknologioihin jo investoineet. Näiden puhtaasti teknisten saatavuutta parantavien ratkaisujen lisäksi tiedetään nyt tutkimuksen pohjalta, että teho- ja anestesiologian
tietojärjestelmiä hyödyntävillä organisaatioilla on myös vielä kehitettävää prosesseissa ja
dokumentaatiossa. Tukipalveluiden olisi hyvä olla saatavilla jatkuvasti, muutokset tulisi
aina testata erillisessä ympäristössä ja kaikkialla tulisi olla kirjalliset ohjeet siitä, miten
katkon aikana toimitaan (ns. contingency- ja disaster recovery plan).
Tutkimus on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja tuotti uutta tietoa siitä, miten kyseisiä
tietojärjestelmiä voidaan kehittää vastaamaan paremmin sairaaloiden tarvetta. Lisäksi tutkimuksen perusteella saatiin monta konkreettista ratkaisua siihen, miten käyttökatkojen
määrää voitaisiin vähentää. Tutkimus myös vahvisti aikaisempia muualla saatuja tuloksia
siitä, että tietojärjestelmän rooli potilaan hoidossa on usein kriittinen ja että käyttökatkot
aiheuttavat helposti vaarantilanteita.

6.2 Luotettavuus
Tutkimuksen luotettavuus tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä asiaa, mikä on
todellisuudessa tarkoituskin mitata. Olennaista tässä suhteessa on se, että ymmärtävätkö
vastaajat kysymykset oikein: jos kysymykset on ymmärretty väärin, tulokset vääristyvät.
(ks. Vilkka 2015). Esihaastattelut lisäävät tässä tutkimuksessa itse kyselylomakkeen luotettavuutta, sillä moni siinä ilmennyt asia toistuu itse kyselytutkimuksen vastauksissa. Myös
”muu”-vastausvaihtoehtojen määrä ja laatu osoittavat sitä, että vastaajat pääsääntöisesti
ymmärsivät, mistä kysymyksissä on kyse. Parissa kysymyksessä saatiin kohtuullinen määrä ”en osaa sanoa”-vastauksia mutta tämä saattaa johtua siitä, että kyseltiin asiaa, josta kaikilla vastaajilla ei ole ollut tietoa. Esimerkiksi järjestelmien automaattinen valvonta ei näy
millään tavoin itse käyttäjille, joten heille vastaus on vaikea. Varsinaiset vastaukset kysymyksiin näyttivät olevan hyvin johdonmukaisesti linjassa keskenään.
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Ainoa poikkeus oli ehkä pieni ristiriita siinä, miten paljon vastaajat näkivät vaaroja käyttökatkossa ja toisaalta miten pieniä summia järjestelmän kehittämiseen oltiin valmiita investoimaan. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että käyttökatko on ilmiönä suhteellisen harvinainen ja siitä, että kyseisten organisaatioiden budjetit ovat monesti tiukkoja. Vaikka vastaaja ehkä henkilökohtaisesti kokisi, että investointisumma voisi olla suurempikin, niin he
voivat sisällyttää vastaukseensa tiedon siitä, millaisille investoineille on ylipäätään mahdollisuuksia vastaajan organisaatiossa. Tällainen muun tiedon huomioiminen voi tuoda
jonkin verran harhaa mutta on vaikea nähdä, että harhaa syntyisi systemaattisesti.
Koska kyselylomake lähetettiin valtaosalle Suomen Centricity Anaesthesia - ja Centricity
Critical Care -tietojärjestelmien pääkäyttäjistä ja järjestelmän ylläpidosta vastaavalle
avainhenkilöille, voidaan otosta pitää varsin hyvin perusjoukkoa edustavana. Tätä tukee
tutkimuksen korkeahko vastausprosentti 69 %. Perusjoukosta ei ollut mahdollista saada
tietoa demografisista jakaumista, joten en tässä tutkimuksessakaan niitä kerännyt.
Vaikka tutkimuksessa käytettyjä mittareita voidaan pitää jokseenkin luotettavina, on tutkimuksen yleistäminen ongelmallista, koska tutkimuksen perusjoukko on hyvin rajattu: se
koostuu lähinnä näiden kahden tietojärjestelmätuotteen avainkäyttäjistä ja tukihenkilökunnasta. Välttämättä perusjoukko esimerkiksi Italian teho-osastoilla (jossa ehkä toinen järjestelmä käytössä) ei ole lainkaan sama. Aineisto perustui myös harkinnanvaraisiin näytteisiin, joten niiden edustavuutta ei voi arvioida tilastotieteellisin yleistettävyyden kriteereillä.

6.3 Käytännön suosituksia tulevaisuuteen
Tämän tutkimuksen pohjalta GE Healthcare on käynnistänyt neuvotteluja sekä asiakkaiden
että tietokantatoimittajien osalta, jotta voidaan selvittää, onko konkreettisia mahdollisuuksia toimittaa näitä ratkaisuja kilpailukyiseen hintaan. Etenkin nämä ratkaisut tulevat ajankohtaisiksi, kun tietojärjestelmien alustakoneita päivitetään. Paljon kuitenkin riippuu sairaalaorganisaatiosta, panostetaanko saatavuuden kehittämiseen riittävästi resursseja. Jos
sairaalaorganisaatiot eivät itse vaadi esimerkiksi korkean käytettävyyden ratkaisuja esimerkiksi tarjouspyynnöissään, voi käydä helposti niin, että tilanne jatkuu nykyisenkaltaisena. Lisäksi prosessien kehittämisessä on heidän roolinsa aivan keskeistä.
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On lämpimästi suositeltavaa, että sairaaloissa pohdittaisiin tarkemmin, onko nykytilanne
esimerkiksi potilasturvallisuuden kannalta hyvä. Jos ei, on tässä tutkimuksessa osoitettu
monta mahdollista tapaa, jolla nykytilannetta voidaan mahdollisesti parantaa. Teknisistä
vaihtoehdoista tällaisia ovat esimerkiksi tietokannan klusterointi, peilaaminen tai varapalvelimen hankinta mutta myös tukipalveluiden saatavuuden ulottaminen viikonlopuille ja
arki-illoille olisi monessa tapauksessa perusteltua. Olen tämän lisäksi tehnyt tuotekehitysaloitteen, jotta näitä tekniikoita voitaisiin paremmin tukea ja ottaa huomioon itse tietojärjestelmien suunnittelussa.
Tarpeen olisi myös kehittää seurantaa sen suhteen kuinka paljon käyttökatkoja todellisuudessa esiintyy, miten ne vaikuttavat potilaiden hoitoon ja mistä syistä todellisuudessa katkot aiheutuvat. Tällaisen aineiston analyysi olisi varmasti luotettavampaa kuin jälkikäteen
tehtyjen kyselyiden todistusvoima. Jos tilastoaineistoa näistä olisi enemmän olemassa,
mahdollistaisi se myös monta kiinnostavaa jatkotutkimushanketta. Lisäksi tällainen seuranta mahdollistaisi sen, että voitaisiin esimerkiksi vertailla järjestelmän käyttökatkojen määrää ja laatua, kun siihen kohdistetaan joku saatavuutta parantava toimenpide. Nykyisellään
eri tekniikoiden ja prosessien implementoimisen vaikutukset perustuvat lähinnä teoreettisiin arvioihin. Jotta riittäviä investointeja saatavuuteen voitaisiin tehdä, pitäisi mielellään
tietää nykyisten käyttökatkojen aiheuttamat kustannukset. Vaikka tämä tutkimus käyttikin
maksuhalukkuutta sen arvioimiseen, millaisia investointeja voitaisiin tehdä, ei tällainen
mittaustapa ole ongelmaton.
Tällä tavalla asiaa selvitettäessä voi syntyä harhaa johtuen vastaajan motivaatiosta ja ennakkotiedoista. Kuten aikaisemmin jo todettiin, voivat vastaajat esimerkiksi ottaa huomioon tiettyjä budjettirajoituksia tai toisaalta antaa valheellisen suuren vastauksen toivoen,
että se vaikuttaisi jollain tavalla päätöksentekoon. Näiden kustannusten selvittäminen on
kuitenkin varsin ongelmallista monestakin näkökulmasta, ei vähintään siitä, että miten potilasturvallisuutta voidaan arvottaa. Miten luotettavasti esimerkiksi ihmishengen arvo voidaan ottaa huomioon laskelmissa?
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7 Yhteenveto
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko korkean käytettävyyden teknologioista hyötyä teho- ja anestesiologian tietojärjestelmissä. Tämän selvittäminen edellytti sitä, että tutkin, miten järjestelmän pääkäyttäjät ja ylläpitäjät kokevat tietojärjestelmien nykytilanteen.
Erityisesti tutkittiin sitä, vaarantuuko potilaiden turvallisuus heidän mielestään käyttökatkossa, ja jos vaarantuu, niin mistä syistä. Lisäksi selvitettiin sitä, kokevatko pääkäyttäjät ja
ylläpitäjät nykyiset varajärjestelyt käyttökatkojen osalta riittävinä. Tutkimus selvitti myös
korkean käytettävyyden tekniikoiden soveltuvuutta kyseessä oleviin tietojärjestelmiin ja
arvioi niiden kustannuksia ja hyötyjä sairaala-organisaatioiden käyttötarpeeseen perustuen.
Tutkimus toteutettiin kaksiosasena: ensin valikoiduille pääkäyttäjille tehtiin esihaastattelu,
jonka tuloksia käytettiin laajemman kyselylomakkeen luomiseen. Aineistoa analysoitiin
sekä tilastollisesti että tekstianalyysin keinoin. Tutkimus osoitti, että vastaajat kokivat nykytilanteen tietojärjestelmän käyttökatkojen osalta tyypillisesti hyvänä. Kuitenkin oli tunnistettavissa suuri joukko vastaajia, jotka kokivat, että yllättäviä käyttökatkoja on tietojärjestelmässä liikaa.
Tyypillisesti vastaajat olivat halukkaita tekemään investointeja saatavuuden parantamiseen.
Tutkimus osoitti myös, että käyttökatkot voivat olla riski potilaita hoidettaessa, jolloin potilasturvallisuus voi vaarantua. Tietojärjestelmän merkitys potilaita hoidettaessa on vastaajien mukaan erittäin suuri. Potilasturvallisuus voi tyypillisesti vaarantua vastaajien mielestä
johtuen puuttellisesta lääke- ja nestemääräysten historiatiedosta katkon aikana. Varajärjestelyissä katkon ajalle siis löytyy vielä kehitettävää. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että olisi hyvä harkita investointeja korkean käytettävyyden tekniikoihin kyseisissä
tietojärjestelmissä. Tekniikkavaihtoehdoista tarpeisiin näyttäisi vastaavan tietokannan klusterointi, peilaaminen tai varapalvelin. Tämä tutkimus antaa hyvät työkalut näiden eri vaihtoehtojen vertailemiseen ja kartoittamiseen. Kehitettävää löytyi myös useassa tapauksessa
prosesseista ja dokumentaatiosta, joilla katkoon varaudutaan. Yksi konkreettinen kehityskohde monessa sairaalassa näyttää olevan tietojärjestelmän tukipalveluiden puuttuminen
iltaisin ja viikonloppuisin.
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Liitteet
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Liite A: Korkean käytettävyyden tekniikoiden vertailutaulukko
Tekniikka

Suojaa
vialta laitteistossa

Suojaa
Windows
vialta

Sovellustason
suojaus

Päivitykset ilman
merkittävää katkoa

Automaatinen
toipuminen

Käyttäjän havaitsema
katko

Dataa voi
hukkua

Voiko sovellus
hidastua

Vaikutus
vuosittaisiin
ylläpitomaksuihin

Normaali palvelin (nykytilanne)

Vain, jos
redundantti
komponentti
vikaantuu
kyllä

ei

ei

ei

ei

pahimmillaan useita
päiviä

tuntien ajalta

ei

-

kyllä

tietokantatasolla

Käyttöjärjestelmä
ja tietokantasolla

kyllä

ei yleensä havaittavissa (3sekuntia)

ei

voi aiheuttaa
viivettä

MSSQL peilaus
(HighPerformance)

kyllä

kyllä

tietokantatasolla

Käyttöjärjestelmä
ja tietokantasolla

ei

ei yleensä havaittavissa (3sekuntia)

minuuttien
ajalta

ei

Varapalvelin
(MSSQL tai
Sybase)

kyllä

kyllä

tietokantatasolla
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ei

Ylläpitosopimuksen
vasteajan mukainen
(väh. tunti)

minuuttien
ajalta

ei merkittävää
vaikutusta

Availability
Group (Synkroninen)
Availability
Group (Asynkroninen)
AlwaysOnklusteri

kyllä

kyllä

Tietokanta
suojattuna

kyllä

ei yleensä havaittavissa (sekunteja)

ei

voi aiheuttaa
viivettä

kyllä

kyllä

Tietokanta
suojattuna

ei

ei merkittävää
vaikutusta

10000–16000€

kyllä

tietokanta- ja
palvelutasolla

Ylläpitosopimuksen
vasteajan mukainen
(väh. tunti)
sekunneista pariin
minuuttiin

minuuttien
ajalta

kyllä, paitsi
jaettua
levyjä
kyllä, paitsi
jaettua
levyjä
kyllä

ei

ei vaikutusta

max 4000–5000€

kyllä

tietokanta- ja
palvelutasolla

Käyttöjärjestelmä
ja tietokantasolla
Käyttöjärjestelmä
ja tietokantasolla
Käyttöjärjestelmä
ja tietokantasolla
Käyttöjärjestelmän
suojaus

max 3000€,
jos useampi
palvelin jo olemassa
max 3000€,
jos useampi
palvelin jo olemassa
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jos useampi
palvelin jo olemassa
10000–16000€

kyllä

sekunneista pariin
minuuttiin

ei

ei vaikutusta

6000–10000€

kyllä

tietokantatasolla

ei

ei

minuuttien
ajalta

ei merkittävää
vaikutusta

9000–15000€

Vmware High
Availability

kyllä

ei

vain laitteistotasolla

kyllä

minuuttien
ajalta

ei merkittävää
vaikutusta

5000–7000€

Vmware Fault
Tolerance

kyllä

ei

vain I/Ovalvonan perusteella
vain I/Ovalvonan perusteella

Ylläpitosopimuksen
vasteajan mukainen
(väh. tunti)
minuutteja
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(High-Safety)

Sybase-klusteri

Sybasereplikaattori

kyllä
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Liite B: Kirjallisuuskatsauksen hauissa hylkäämiskriteerinä käytetty sanalista
Jos hakutulos sisälsi seuraavia sanoja, se hylättiin automaattisesti :
android, Antitrust Law, air traffic, aircraft, artificial heart, Anomaly Detection, aviation, battery, e-book, Electronic voting, HIV,HL7, diabetes,
handheld, Home monitoring, wheelchair, in-memory database, interplanetary, Internet of Things, multiplayer online, gaming, project schedules, warehousing, wireless, cloud computing, performance, mobile system, radio frequency, remote patient monitoring, kidney, lead-free,lifecycle management,
nutrion consultation, Machinery Protection, medical equipment, smart cards, simulation, integration, smartphone, security risk, short message service,
storage, supply chain, outsourcing, pandemic, Parkinson's Disease, Power/energy, RFID, balanced scorecard, backup archive, B2B, e-commerce, testing, Telemedicine, telemaintenance, biochips, workshop, plasma concentrations, Pocket PC, IoT, P2P, NFC, Vibration Analysis.
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Liite C, kyselylomake
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