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REJLERS FINLAND OY
Rejlers Finland on osa kansainvälisesti toimivaa Rejlers-konsernia.
Asiakkaamme toimivat energian, teollisuuden, rakentamisen ja infran
toimialoilla.
Insinööripalveluja vuodesta 1942 tarjonnut yritys työllistää yli 2400
työntekijää yli 80 toimistossa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja
UAE:ssa. Rejlers aloitti toimintansa Suomessa vuonna 1980
Mikkelissä.
2020 – 3030 – 4040
Kasvutavoitteemme mukaan vuonna 2020 Rejlersillä on 3030
työntekijää ja 4040 miljoonaa ruotsin kruunua liikevaihtoa.
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REJLERS FINLAND OY TÄNÄÄN
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Vaatimusten määrittely on laadukkaan suunnittelun ja
toteutuksen perusta:
Vaatimukset
Hoivaprosessista johdettavat
vaatimukset

Digitaaliset palvelut

Käyttäjien
vaatimukset

Toimipistekohtaiset
erityisvaatimukset

Hoivaprosessin
järjestelmien vaatimukset

Viranomaisvaatimukset

Standardit/ST-kortit

Talotekniikan
automatiikan
vaatimukset

Operaattoreiden
e2e-vaatimukset

Connectivity
Verkon käyttövarmuuden ja suorituskyvyn varmistaminen liiketoiminnan vaatimusten tasolle

Käyttäjien ja käyttötapausten, sekä erilaisten automaatiojärjestelmien vaatimukset, kuinka määritelty:
• Kuka vastaa vaatimusten mukaisesta määrittelystä?
• kuinka vaatimukset käytännössä yhdistetään tietoliikenteen suunnittelun ja toteutuksen kanssa?
• Kuinka suunnittelun ja toteutuksen laatua käytännössä valvotaan vs. alkuperäiset vaatimukset?

Esimerkki terveydenhuollon näkökulmasta:
Käyttövarmuusvaatimusten suunnittelu ja toteutus
Välissä voi olla toteutustavasta riippuen
kokonaispalvelun kannalta
mutkikaskin kokonaisratkaisu
(kansallinen/kansainvälinen verkko), jolle myös oltava
käyttövarmuusvaatimukset ja valvonta päästä –
päähän - näkökulmalla

Ratkaisun kokonaiskäyttövarmuus = 1-% * 2-% * 3-% * 4-% * 5-% * 6-% *7-%
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Mobiili sisäverkot,
WLAN- ja/tai Bluetooth-verkot,
sekä muut lisenssivapaita
taajuuksia käyttävät järjestelmät
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Mobiili sisäverkot

Hoitajakutsujärjestelmä /
Toimittaja X
Kutsu

7-%

Potilaan kutsunappi /
”päätelaite”

→

Päästä päähänkäyttövarmuusvaatimus X %

Pilvipohjainen tai perinteinen
paikallisesti toteutettu
serveripohjainen ratkaisu

← Kuittaus tai
puheyhteys
Päästä päähänkäyttövarmuusvaatimus X/Y %

Sovellus,
mobiilipäätelaite
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Käyttövarmuusvaatimus kokonaisuudelle ja kuinka
kokonaisuus käytännössä hallinnassa vs. Potilasturvallisuus?
 Käytännössä erittäin haastavaa, jos ei jopa mahdotonta
perinteisellä lähestymismallilla

Valitettavasti monessa kriittisessäkin kohteessa hankinnan
vaatimukset eivät todellisuudessa vastaa alkuperäistä
tarvetta:
Sairaalassa keskiössä potilasturvallisuus, mutta esimerkkinä tyypilliset vaatimukset
monioperaattori yhteisantennijärjestelmälle sairaalaympäristössä:

Mihin laadulliset vaatimukset ovat hävinneet,
vai onko niitä missään vaiheessa edes
määritelty?

Entä hyväksyntäkriteerit, onko näitä huomattu
määritellä ja jos niin kuinka?
Laadunvalvonta prosessinäkökulmasta vs. alkuperäiset tavoitteet?

Entä kokonaiskustannukset, kun kokonaisuus vihdoinkin hyväksyttävällä tasolla joskus
useidenkin korjausten jälkeen?

Esimerkkiä lähtötietojen kartoituksesta
Työpaja lähtötiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaatimusten
täydentäminen

Suunnitelmien
läpikäynti

Johtopäätökset

Johtopäätösten
avaaminen

Eri käyttäjäryhmien käyttötapaukset ml. Palveluiden käytönaikaiset liikkuvuusvaatimukset
Suunnittelussa huomioitavat päätelaitteet, määrät, liikkuvuus
Käyttövarmuusvaatimusten tunnistaminen ja konkretisointi ml pisin sallittu käyttökatko
Sovellusten eritysvaatimukset tietoliikenteelle kapasiteettivaatimusten lisäksi, esim. viiveet jne.
Mahdolliset operaattoreiden loppuasiakaspalvelut ja näiden vaatimukset infralle
Asiakkaan tieturvapolitiikan vaatimukset
Tilojen, talotekniikan ja toiminnan erityisvaatimukset
Radiojärjestelmien inventointi
Hyväksyntäkriteerit valmiille toteutukselle
…

→ Vaatimukset tekniikkaan tekniikan kielellä
Aina pelkkä työpaja ei riitä, vaan lähtötietoja voidaan joutua keräämään laajaltakin joukolta ihmisiä useiden
kuukausienkin aikajaksolla. Tällöin kykenemme liittämään määrittelyvaiheeseen avuksi myös sidosryhmäyhteistyö –
palvelumme.

HOME OF THE
LEARNING MINDS
Uskomme jatkuvaan oppimiseen ja kehitykseen. Me haluamme
menestyä sekä yksilöinä että yrityksenä yhteisen tavoitteen
kautta: menestys jatkuvan oppimisen avulla.
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