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Internetin käyttö terveydenhuollossa - mahdollisuuksia ja rajoi- 
tuksia 

Internet: tausta ja filosofia 

->  military ( - >  "haavoittumisen kestava", hajautettu) 
->  tutkimusyhteisöverkko (yhteiskunnan rahoittama, ns. 

"ilmainen") 
->  kriittisen massan saavuttaminen, tietol.yhteyksien 

ja kayttöliittymien kehitys, "maailmankylän-henki 
->  tiedon valtatie-vision laboratorio 

- Avoimuus 
- Hajautus 
- Vapaus 
- Vastavuoroisuus 

(vrt: - luotettavuus 
- turvallisuus 
- ennakoitavuus 
- ja1 j itettavyys) 

Internet = verkkojen Verkko 

= joukko suosituksia ja tapoja, näita soveltavia ohjelmia 
+ kevyt koordinointi 
+ fyysiset yhteydet 

->  tarjoaa mahdollisuuksia tuottaa tietopalveluja muille 
verkon kayttajille ja kayttaa niitti maailman laajuisesti 

-> Suosio on muodostumassa jo uhkaksi (v:-95 alun tilan- 
ne: ) 

Koko maailma: 4.851.000 verkkoa/host/domain kasvu 26%/3kk 
(90 maata) 
Suomi 71.372 _ 11 - _ 11 - 24%/3kk 

Käytännössä Internet sen kautta saavutettavine palvelui- 
neen on jatkuvassa muutostilassa em. arvostusten ohjaamana 
ja sen mukaisin laatukriteerein. 

Kaikkien Internet-palvelujen hyödyntamisessa on huomattava 
sen kulttuuriin ja tekniseen/hallinnolliseen toteutukseen 
liittyvat ominaisuudet/ongelmat: 

- siirtotie on periaatteessa avoin ja tiedot siirretaan 
vaihtelevia, eri turvatasoisia reitteja pitkin. 

- osapuolten tunnistus on huijattavissa 
- palvelujen tekninen ja sisallöllinen laatu ovat hyvin 
vaihtelevia 

- Internetista on saatavissa kasittamätön maara tietoa, 
viela eneman dataa, keskimaarainen "hyöty/puppu"-suhde 
voi olla hyvinkin pieni; kyky oleellisen löytamiseen 
ja sen yllapitaminen ratkaisee 



Avoimessa tutkimusyhteisökäytöss~ ja julkisiin tietoihin 
perustuvien palvelujen tarjoamisessa nämä ongelmat koetaan 
vähäisiksi Internetin antamiin mahdollisuuksiin verrattu- 
na, samoin näyttää tilanne olevan puhtaasti henkilökohtai- 
sen käytön suhteen. 

Suojattavia tietoja tai oikeudellisesti merkittäviin toi- 
menpiteisiin johtavia tietoja (tilaukset, sopimukset ym.) 
kasiteltäessä on tietoturvanäkökohtiin kiinnitettävä sita 
enemmän huomiota, mitä avoimempia tai hallitsemattomampia 
komponentteja järjestelmässä hyödynnetaan. Valtionhallin- 
non tietoturvallisuuden johtoryhma on antanut 31.1.1995 
asiaa koskevan ohjeen, jonka periaatteita voi hyvin nou- 
dattaa myös terveydenhuollossa. 

Kustannusrakenne 

Yksittäisiä, puhelinverkon kautta tarjottavia Internet- 
palveluja lukuunottamatta liittyman kustannusrakenne on 
pääsääntöisesti sellainen, että mahdollisuuksista ja liit- 
tymän tiedonsiirtonopeudesta maksetaan, sensijaan siir- 
rettävästa datamäärästä ei, joskin joillain toimittajilla 
on omia liikennemaäraän sidottuja, ohjeellisia hintaluok- - 
kiaan. Rakenne on omiaan antamaan yksittaiselle käytta- 
jälle sen kuvan, etta juuri hänen kayttönsä ei "maksa 
mitään", kun liittymästä ja sen ylläpidosta on jouduttu ja 
joudutaan maksamaan samanverran, kaytti han liittymaa tai 
ei. 

Liitettäessä organisaation lahiverkkoa Internettiin, jou- 
dutaan itse tietoliikenneyhteyksien lisäksi investoimaan 
merkittävästi tietoturvajärjestelyihin (tietoturvasaannös- 
ten päivittaminen, kouluttaminen ja ns. palomuurien to- 
teuttaminen). Käyttökuluina on huomioitava naiden yllapito 
ja valvonta; verkko ja sen hyv~ksik~yttömahdollisuudet 
tulevat muuttumaan niin nopeasti, että yllapito-, tie- 
dotus- ja koulutustyöta tulee riittamaan. 

Internetin peruspalvelut 

Sähköposti 

Sähköposti on perinteinen Internet-peruspalvelu. Sillä on 
saavutettavissa periaatteessa kaikki yksilöidyt Internet- 
käyttä jät maailmassa (NN miljoonaa) . 
"Kaupallisiin" sähköposteihin (X400, Elisa, Telebox) nah- 
den Internet-posti on: 

+ halpa/"ilmainenW (mahdollisuudesta "on jo maksettu" tai 
maksetaan vain yhteysajasta palvelun tarjoajaan saakka) 

+ nopea (silloin kun yhteyden kohdekoneeseen saa) 
+ osoitustapa helppo 
- luku-/perillemenokuittaukset riippuvat yksittäisistä 
ohjelmistototeutuksista 

Sähköpostitse ohjattavat postitusrobotit, esim. postitus- 
listat ovat merkittavat osa Internet-kulttuuria. 



FTP, tiedostojen siirto 

Internet-kulttuurin erityispiirre on anonyymi-FTP, jonka 
avulla tiedostoja voidaan antaa halukkaille mahdollisuus 
kopioida tiedostoja ilman erityistä kayttöoikeusbyrokra- 
tiaa, joskin seuratusti. 

Kayttäjatunnuksellisenkin FTP:n kaytön osalta on huomat- 
tava Internet-ymparistössa sama siirtotien suhteellinen 
avoimuus kuin sahköpostissakin. 

TELNET, paateyhteys Internetin kautta 

Tekee mahdolliseksi Internettiin liitettyjen keskuslait- 
teistojen etakaytön ikäänkuin paikallispaattelta kasin. 

Tieto- ja hakupalvelut 

Internetin kautta saatavissa olevia tietoja ja tiedostoja 
voi kayttaa vain tietamalla, mista verkkoon liitetysta 
palvelimesta ja milla nimellä se on haettavissa. Tämän 
selvittamista varten on kehitetty hakemisto-/hakupalvelu- 
ja, jotka perustuvat ao. palvelimissa ajettaviin ohjelmis- 
toihin ja niihin maaravalein rakennettaviin hakemistoihin. 
Tarkeimmat lienevat hierarkkisiin valikoihin ja linkkeihin 
perustuva Gopher, jonka tosin WWW on vahitellen syrjaytta- 
massa seka WAIS, jolla pystytaan hakemaan dokumentteja 
niiden sisallön perusteella. 

Tiedon lahteena Internet siihen liittyneine palvelimineen 
on "tiedon valtameri", yksittaisen tarvitsemansa kaltaisen 
"kalan" löytaminen ilman systemaattisia menetelmia tai 
muiden vinkkeja on toivotonta puuhaa. 

NEWS, keskustelufoorumit 

Internettia hyödyntäva ei-reaaliaikainen palvelinverkko, 
joka perustuu aiheenmukaisiin uutisryhmiin. Periaatteessa 
kuka tahansa, jolla on paasy Internettiin voi lukea ja 
lahettaa kommentteja/artikkeleita uutisryhmiin, tosin 
naista osa on toimitettuja (moderoituja). Verkkoon tuote- 
taan niin paljon viesteja (tälla hetkella n. 150.000 
kpl/paiva?), ettei kaikkia valiteta kaikkiin news-palve- 
limiin ja viestien sailytysaika palvelimissa on rajoitet- 
tu. 

Yksittainen kayttaja lukee/osallistuu keskusteluihin 
newsreader-ohjelmallaan tilaamalla news-palvelimelta(an) 
haluamansa uutisryhmat, jonka jalkeen ohjelma huolehtii 
edellisen käynnin jalkeisten uusien ao. ryhmien viestien 
hakemisen. 

WWW, World Wide Web 

WWW nayttavyydellaan ja siina kaytetty linkitys- ja doku- 
menttien kuvausmenetelma (HTML, HyperText Markup Language) 
ovat olleet suurelta osin viimeaikaisen Internetin-boomin 
taustalla. 



WWW:n toimintaidea perustuu lähinna seuraaviin perusrat- 
kaisuihin: 

- tiedon muoto on vapaa, esitysmuotoon muuntaminen tapah- 
tuu asiakasohjelmassa tiedon ominaisuustietojen mukaan 

- mihin tahansa tiedon osaan (sana, lause, kuva tai sen 
osa jne.) voidaan liittää linkki toiseen tai samaan do- 
kumenttiin tai sen osaan. Linkit on esitetty ns. URL- 
muodossa, joilla voidaan viitata (myös) verkon läpi 
toisissa koneissa oleviin tiedostoihin ja palveluihin. 

- graafisissa asiakasohjelmissa tekniset palvelinnimet, 
osoitteet ja hankalat komennot on peitetty näyttävän 
käyttöliittymän alle. 

WWW-selaajaohjelmistoissa on yleensa myös Internetin pe- 
ruspalvelujen käyttöliittymät. 

Kuka tahansa, jolla on kaytettavissaan Internettiin lii- 
tetty, www-palvelinohjelistolla varustettu tietokone, voi 
perustaa oman www-palvelunsa ja esitella itseäan, toimin- 
taansa ym. haluamaansa. Palvelun normaali sisääntulopiste - 
on ns. kotisivu, joka tietysti pyritaan saamaan naytta- 
vaksi ja lisämielenkiintoa herättavaksi. Kotisivulta 
lähteviä linkkejä pitkin kiinnostunut voi sitten porautua 
syvemrnalle tietotarjontaan. Ja koska linkit voivat osoit- 
taa mihin tahansa Internet-verkossa olevaan esityskelpoi- 
seen kohteeseen, ja kohde haetaan silloin, kun käyttajä 
valitsee ko. linkin, kuka tahansa voi teknisesti liittaa 
omaan www-palveluunsa jonkun toisen palvelun sivuja tai 
kohteita. (Mika sitten lienee esim. Clintonin Socks-kissan 
naukaisun käyttöoikeus ...) 

WWW-palvelujen tarjoajilla näyttää olevan tapana liittaa 
omiin sivuihinsa kokoelmia mielestään mielenkiintoisia 
linkkejä. Näin ollen verkkosurfailun voi aloittaa miltei 
miltä tahansa www-kotisivulta ja päätyä miltei mihin ta- 
hansa. 

Koska www-sivuilta voi käynnistaa myös muita Internet-pe- 
ruspalveluja, on esim. palautteen saaminen sähköpostitse - 
helppo j arjesteaa. 




