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Hyvä ohjaaja, tässä ohjeessa on kuvattu toimintaohjeet etäkuntoutuksen toteuttamiseen logo-
pedian koulutusohjelmaan sisältyvässä harjoittelussa. Ohjeen liitteenä on Valviran ohje poti-
laille annettavista terveydenhuollon etäpalveluista. 

 

1. Etäkuntoutuksessa tarkoin huomioitavat asiakkaaseen liittyvät seikat 
 

1.1 Asiakkaan tietoinen suostumus ja etäkuntoutuksen soveltuvuus 
 
Ohjaaja varmistaa, että etäkuntoutukseen on asiakkaan tietoinen suostumus. 

Ennen etäkuntoutuksen aloittamista ohjaaja (terveydenhuollon ammattihenkilö) arvioi: 

 huolellisesti kuntoutuksen soveltuvuuden etäpalveluna toteutettavaksi (STM, Valvira) 
 yksilöllisesti asiakkaan soveltuvuuden etäyhteyden välityksellä hoidettavaksi (STM, Val-

vira) 
 

”Kela ohjeistaa palveluntuottajaa toimimaan siten, että: 

 palveluntuottaja arvioi yhdessä asiakkaan kanssa etäkuntoutuksen soveltuvuuden asiak-
kaan kuntoutumisen edistämiseen 

 asiakas kokee etäkuntoutuksen itselleen toimivaksi ja kuntoutumistaan edistäväksi 
 asiakas voi luottaa henkilöstön osaamiseen ja siihen, että palveluntuottaja huolehtii tieto-

turvasta Valviran ohjeiden mukaisesti 
 asiakas saa riittävän ohjauksen käytettäviin menetelmiin ja tarvitsemansa tuen etäkuntou-

tuksen toteutukseen.” 
 
Valvira (2020) ja STM (2015) edellyttävät tarvittaessa varaamaan asiakkaalle mahdollisuuden 
henkilökohtaiseen vastaanottokäyntiin tai ohjaamaan asiakkaan muun hoitopaikan vastaan-
otolle. 
 
1.2 Asiakkaan tunnistaminen 
 
Asiakkaan tunnistamisen on perustuttava vahvaan sähköiseen tunnistamiseen, josta säädetään 
laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista 
(7.8.2009/617), tai vastaavaan luotettavaan menetelmään. Asiakkaan tunnistamiseen käytetyn 
menetelmän tulee olla todennettavissa jälkikäteen. (Valvira, 2020.) 
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Ohjaaja toteuttaa ensimmäisen tapaamisen asiakkaan kanssa, ja opiskelija osallistuu tapaami-
seen ohjaajan kanssa. Ohjaaja varmentaa asiakkaan luotettavalla tunnistusmenetelmällä. 
 
1.3 Potilasasiakirjat ja henkilötietojen käsittely 
 
Etäpalvelusta tulee laatia asianmukaiset potilasasiakirjamerkinnät ja potilasrekisteriä tulee yl-
läpitää annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti (Valvira, 2020). 
 
Opiskelijan tulee etäpalvelun antajana laatia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säh-
köisestä käsittelystä annetun lain (9.2.2007/159) mukaiset omavalvontasuunnitelmat (STM, 
2015). 
 
Opiskelija tekee päivittäiset potilasasiakirjamerkinnät etäkuntoutuksen toteuttamiseen käyttä-
mällään laitteella, josta hän siirtää kirjaukset muistitikulle. Opiskelija käy siirtämässä potilas-
asiakirjamerkinnät muistitikulta harjoittelupaikassa käytössä olevaan järjestelmään yhdessä 
ohjaajansa kanssa. 
 
 

2. Etäkuntoutuksessa tarkoin huomioitavat tietosuojaan ja tietoturvaan liitty-
vät seikat 
 
Potilasturvallisuus ja tietosuoja sekä niihin liittyvät lainsäädännön vaatimukset on huomioi-
tava etäpalveluna toteutetussa terveydenhuollon vastaanottokäynnissä kuten muussakin pal-
velutoiminnassa. 
 
Ohjaaja käy opiskelijan kanssa läpi salassapitovelvollisuuden ja tietoturvallisen ympäristön 
velvoitteen sekä etäkuntoutuksen kuvaus- ja tallennuskiellon ennen etäkuntoutuksen toteutta-
mista. 
 
2.1 Tilojen, laitteiden (ml. yhteydet) ja järjestelmien turvallinen käyttö 
 
Tilojen, laitteiden, yhteyksien ja järjestelmien, joita käytetään etäkuntoutuksessa potilastieto-
jen käsittelyyn, välitykseen ja tallentamiseen, on täytettävä salassapitoa, tietosuojaa ja tieto-
turvaa koskevien säännösten vaatimukset. 

Ohjaaja varmistaa, että opiskelija toteuttaa etäkuntoutuksen käyttäen koko etäkuntoutuksen 
ajan tiloja, laitteita, yhteyksiä ja järjestelmiä, jotka täyttävät nämä vaatimukset. 

Opiskelijalla on vastuu etäpalvelun antajana huolehtia tietosuojasta ja tietoturvallisuudesta 
etäpalvelussa käytettävien tilojen, laitteiden, yhteyksien ja järjestelmien sekä siinä syntyvien 
henkilötietojen käsittelyn osalta. 

Harjoittelussa tehtävä etäkuntoutus on suositeltavaa toteuttaa käyttäen seuraavia tiloja, lait-
teita, yhteyksiä ja järjestelmiä, jotka täyttävät edellä kuvatut vaatimukset: 

 Tila: Helsingin yliopiston Biomedicum-rakennuksen B-siiven terapiahuone. 
 Laite: Helsingin yliopiston tietokone. Tietokone on sijoitettava siten, että asiattomat eivät 

pääse edes vahingossa näkemään tietokoneen näyttöä. 
 Yhteys: Helsingin yliopiston verkkoyhteys 
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 Videoviestintäjärjestelmä: Helsingin yliopiston Zoom-videoviestintäjärjestelmä, joka 

on yleisestä Zoom-palvelusta eroava CSC:n Funet Miitti -palvelu. 
 

Jos etäkuntoutuksen toteuttaminen ei ole mahdollista yliopiston tiloissa ja laitteiden välityk-
sellä, on opiskelijan tarkoin huolehdittava etäkuntoutuksen toteuttamisessa käyttämiensä tilo-
jen, laitteiden, yhteyksien ja järjestelmien tietoturvasta ja tietosuojasta. Alla on kuvattu, mistä 
opiskelijan tulee erityisesti huolehtia varmentaakseen etäkuntoutuksen tietoturvallisen toteu-
tuksen: 

 Tilan osalta tulee erityisesti huolehtia, että opiskelija on koko etävastaanoton toteuttami-
sen ajan tilassa, 

o jossa ei ole muita henkilöitä 
o joka on lukittu tila ja johon ei ole pääsyä asiattomilla ilman valvontaa 
o jossa on riittävä äänieristys, jotta etävastaanoton äänet eivät kuulu tilan ulkopuo-

lelle. 
 Tietokoneen osalta tulee erityisesti huolehtia: 

o Käytetään tietokonetta, jossa on käytössä henkilökohtainen käyttäjätunnus ja sala-
sana, jotka estävät asiattoman pääsyn koneelle. 

o Tietokone on lukitussa tilassa, johon asiattomat eivät pääse ilman valvontaa. 
o Tietokone on sijoitettu siten, että asiattomat eivät pysty edes vahingossa näkemään 

tietokoneen näyttöä. 
o Tietokoneen näyttö lukkiutuu automaattisesti. 
o Tietokoneen suojaus ja päivitykset ovat riittävät ja aja tasalla. 

 Järjestelmien ja yhteyksien osalta tulee erityisesti huolehtia, että käytetään vain sellaisia 
järjestelmiä ja verkkoyhteyttä, 

o jotka täyttävät tietosuojaa ja tietoturvaa koskevien säännösten vaatimukset 
o ja joiden suojaus ja päivitykset ovat ajan tasalla. 

 

2.2 Zoomin käyttö etäkuntoutuksessa 
 
Aloita Zoom-tapaaminen tietokoneella seuraavasti: 

1. Käytä Chrome-selainta ja mene osoitteeseen: https://helsinki.zoom.us/ 
2. Valitse Host-kohdasta Start a meeting 
3. Selaimeen ilmestyy ilmoitus ”Open Zoom Meetings?” tai ”Avataanko Zoom Meetings?”, 

valitse Open Zoom Meetings tai Avaa Zoom Meetings 
4. Zoom-kokous aukeaa, valitse Join with Computer Audio 
 

Kutsu asiakas Zoom-kokoukseen: 

1. Valitse Zoom-kokouksen alapalkista Participants > Invite 
2. Valitse kutsumistavaksi sähköposti valitsemalla välilehti: Email 
3. … 
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2.3 Zoom-tapaamisen suojaaminen 
 
Suojaa Zoom-tapaaminen seuraavilla tavoilla: 

1. Käyttämällä Meeting ID -numeroa: 
- Käytä Zoom-tapaamisissa aina Meeting ID -numeroa (älä käytä Personal Meeting ID 

-numeroa). 
- Kun luot Zoom-tapaamisen, valitse Meeting ID -kohdassa Generate Automatically 

2. Käyttämällä osallistumislinkkiin upotettua salasanaa: 
- Oletuksena (oletusasetusten ollessa käytössä) salasana tulee upotettuna Zoom-tapaa-

misen osallistumislinkkiin mukaan, jolloin osallistumislinkkiä klikatessa salasanaa ei 
tarvitse erikseen antaa. Näin ollen sitä ei tarvitse erikseen luoda ja vaatia asiakkaalta. 

- Voit varmistaa, että Zoom-kokouksessasi on käytössä osallistumislinkkiin upotettu sa-
lasana: katso, että Zoom-kokouksen Security-kohdassa on valittuna Passcode 

3. Lähettämällä videoneuvottelun linkin asiakkaalle sähköpostitse tai tekstiviestitse. 
4. Ottamalla odotushuoneen käyttöön: 

- Käytä Zoom-kokouksessa odotushuonetta (Waiting room). Ota se käyttöön: 
a. joko kokousta perustaessasi laittamalla ruksi kohtaan Waiting room kokouksen 

asetuksissa 
b. tai kokouksen aikana alapalkin Security-painikkeen takaa kohdasta Enable wai-

ting room. 
- Odotushuoneen ollessa käytössä pääsevät kokouksen järjestäjät (host ja alternative 

host) kokoukseen suoraan. Muut osallistujat, kuten asiakas, ohjautuvat ensin odotus-
huoneeseen, josta he pääsevät mukaan, kun järjestäjä hyväksyy heidät kokoukseen. 

- Hyväksy asiakas kokoukseen viemällä hiiren kursori asiakkaan kohdalle osallistuja-
listan People are waiting -listalla ja klikkaamalla asiakkaan kohdalta Admit. 

5.  Lukitsemalla kokouksen sen alettua: 
- Kun Zoom-kokous on alkanut ja kaikki asianosaiset ovat paikalla, lukitse kokous va-

litsemalla alapalkin Security-painikkeen alta Lock meeting. Näin estät asiattomien 
liittymisen alkaneeseen kokoukseen. 

 
Muita huomioitavia asioita: 

- Tarkista kokouksen alussa osallistujat osallistujalistalta. Zoom-tapaamisen aikana ko-
kouksen järjestäjä (host) voi tarvittaessa poistaa yksittäisen osallistujan viemällä hii-
ren kursorin osallistujan nimen päälle, klikkaamalla more ja sen jälkeen remove. 

- Älä kuvaa tai tallenna Zoom-kokousta, vaikka Zoom-järjestelmä sen teknisesti mah-
dollistaa. 

- Zoomin keskustelutoiminnallisuutta (chat) ei saa käyttää muuhun kuin julkisen tiedon 
välitykseen. 

- Ei-julkisen tiedon jakamista näytön kautta on vältettävä. 
- Tiedostojen lataaminen Zoom-videoviestintäpalveluun ei ole sallittua. 

 

3. Lyhenteiden selitykset 
 
Tässä ohjeessa käytettävien lyhenteiden selitykset: 
- STM (Sosiaali- ja terveysministeriö) 
- Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) 
- Kela (Kansaneläkelaitos) 
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4. Liite: Valviran ohje potilaille annettavista terveydenhuollon etäpalveluista 

 
Etäpalveluilla tarkoitetaan terveydenhuollossa sitä, että potilaan tutkimi-
nen, diagnostiikka, tarkkailu, seuranta, hoitaminen, hoitoon liittyvät pää-
tökset tai suositukset perustuvat esim. videon välityksellä verkossa tai 
älypuhelimella välitettyihin tietoihin ja dokumentteihin. 

Päivitetty 22.1.2020 

Ohje koskee julkisen terveydenhuollon toimintayksikön, yksityisen palvelujen tuottajan (esim. 
yhtiömuotoinen yritys) ja itsenäisen ammatinharjoittajan vastaanottotoimintaa, jossa tervey-
denhuollon palvelu annetaan potilaalle etäyhteyden välityksellä. 

Etäpalvelujen antamisen edellytykset 

Etäpalvelun antajalla on oltava asianmukaiset tilat, laitteet (ml. yhteydet) ja toiminnan edel-
lyttämä asianmukaisen koulutuksen saanut henkilökunta. Etäpalvelun on oltava lääketieteel-
lisesti asianmukaista ja siinä tulee ottaa huomioon potilasturvallisuus. Etäpalveluissa potilas-
tietojen välitykseen ja tallentamiseen käytettävien tietojärjestelmien on täytettävä salassapi-
toa, tietosuojaa sekä tietoturvaa koskevien säännösten vaatimukset. Vastuu tietosuojasta ja 
tietoturvallisuudesta niin etäpalveluissa käytettävien yhteyksien kuin siinä syntyvien henkilö-
tietojen käsittelyn osalta on palvelujen antajalla. 

Etäpalveluja annettaessa on tärkeä huomioida, että: 

 Etäpalveluun on oltava potilaan tietoinen suostumus. 
 Terveydenhuollon ammattihenkilön on arvioitava huolellisesti, soveltuuko annettava pal-

velu etäpalveluna toteutettavaksi. (Etäpalvelun ei voida katsoa soveltuvan, jos hoidon 
tarpeen arviointi edellyttää potilaan fyysistä tutkimista tai hoitotilanteeseen, jossa arvioi-
tavaksi tulee ja voi tapahtua potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittaminen.) 

 Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee arvioida yksilöllisesti, soveltuuko potilas hoidet-
tavaksi etäyhteyden välityksellä. 

 Potilaan tunnistamisen on perustuttava luotettavaan menetelmään, jollaisena pidetään 
ainakin vahvaa tunnistamista, josta säädetään laissa vahvasta sähköisestä tunnistami-
sesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (617/2009). Tunnistamiseen käytetty mene-
telmä on oltava todennettavissa jälkikäteen. 

 Etäpalvelusta on laadittava asianmukaiset potilasasiakirjamerkinnät ja potilasrekisteriä 
on ylläpidettävä annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti. 

 Potilaalle on tarvittaessa varattava mahdollisuus henkilökohtaiseen vastaanottokäyntiin 
tai potilas tulee ohjata vastaanotolle muuhun hoitopaikkaan. 

 Etäpalvelujen antajan on täytettävä asianomaista toimintaa koskevan lainsäädännön li-
säksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa 
laissa (159/2007) asetetut vaatimukset. Etäpalvelujen antajan on muun muassa laadit-
tava tai päivitettävä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määräyksen (2/2015) (thl.fi) mu-
kainen omavalvontasuunnitelma etäpalvelujen sisältö huomioiden. 


