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 sairaanhoitopiirin ohjelmistojen tunnustenluontiprosessin kuvaus 

Yrityksen kannattavuus riippuu siitä, miten hyvin yrityksen käyttämät prosessit täyttävät 
asiakkaan tarpeet. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda asiakkaalle selkeät 
prosessikuvaukset käyttäjätunnusten luomisesta sairaanhoitopiirin työntekijälle usealle eri 
järjestelmälle. Tunnustenluontiprosessi oli pitkälti jäänyt hiljaisen tiedon varaan, ja olemassa 
olevat kirjalliset kuvaukset olivat jo vanhentuneita. Tutkimus toteutettiin workshop-muotoisina 
henkilöhaastatteluina, joihin osallistui käyttövaltuushallinnasta vastaavat henkilöt. Tutkimuksessa 
päädyttiin kuvaamaan kuuden eri järjestelmän tunnustenluontiprosessit erillisinä 
vuokaaviomalleina.  

Tutkimuksen tuloksena ilmeni, että tunnustenluontia hankaloitti eniten tunnustilauslomakkeen 
puutteellisuus ja vaikeakäyttöisyys, mikä johti vajaisiin tilaustietoihin. Tämän seurauksena 
servicedesk-työstä eriytettiin asiantuntijoita pelkästään käyttövaltuushallinnan tehtäviin. Ryhmän 
tarkoitus muiden käyttövaltuushallinnan tehtävien lisäksi on olla mukana kehittämässä 
uudenlaista, käyttäjäystävällisempää ja tehokkaampaa lomakemallia.  

Asiakkaan tavoitteena jatkossa on prosessikuvauksia hyödyntäen automatisoida osia 
tunnustenluonnin prosesseista sekä kehittää tunnustenluomisessa käytettäviä työkaluja.  
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1 JOHDANTO 

Yrityksen kannattavuus riippuu siitä, miten hyvin yrityksen käyttämät prosessit täyttävät 

asiakkaan tarpeet. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda asiakkaalle selkeät 

prosessikuvaukset käyttäjätunnusten luomisesta sairaanhoitopiirin työntekijälle usealle 

eri järjestelmälle. Tunnuksia ja eri järjestelmiä on useita, ja asiakas haluaa selvittää, onko 

mahdollista tehostaa tunnusten luontiprosessia. Tarkoitus oli kuvata nykyinen 

tunnustentekoprosessi vuokaavioina. Kaavioihin sisältyy niin perustunnukset kuin 

valtaosa muista tunnuksista ottaen huomioon käyttäjän työnkuvan. Prosessikaavioiden 

tarkoitus on auttaa hahmottamaan, mitä prosessin osaa voisi automatisoida tai parantaa. 

Kansallisesti muuttuvan sote-IT-rakenteen takia on tärkeää, että alan peruspilarit ovat 

kunnossa. Käyttövaltuushallinta ja tunnistautuminen ovat osa näistä pilareista. 

Tunnustenluonnin on oltava tarkkaa ja tarkoituksenmukaista, mutta myös joustavaa. 

Uusia järjestelmiä ja tapoja tehdä käyttövaltuushallintaa tulee jatkuvasti. Työkaluja 

kilpailutetaan ja yhdistetään, toimintatavat muuttuvat.  Potilasturvallisuuden kannalta on 

äärimmäisen tärkeää, että vain tietyt roolit pääsevät muokkaamaan tiettyjä tietoja, 

esimerkiksi lähihoitajalla on hyvin erilaiset pääsytarpeet järjestelmiin kuin lääkärillä. 

Käyttövaltuushallinnan sääntöjen on pysyttävä selkeinä muuttuvassa ympäristössä, 

minkä takia tunnustenluonnin prosessia on syytä analysoida ja kehittää säännöllisesti.  

Opinnäytetyössä käsitellään alkutietojen jälkeen prosessien ja prosessinhallinnan 

teoriaa. Teoriaosuudessa on keskitytty niihin osa-alueisiin, joita on hyödynnetty 

käytännön osuudessa. Teoriaosuudessa perustellaan ne työkalut ja menetelmät, joita 

käytettiin prosessikaavioiden luonnissa. Käytännön osuudessa kuvataan lähtötilanne 

sekä alkutilanteen toimintatavat. Osuuteen kuuluu myös prosessikuvausten läpikäyntiä. 

Tulevaisuus-luvussa käydään läpi, mitä toimenpiteitä on jo aloitettu sekä esitellään 

ehdotuksia prosessien kehittämiseen.  

1.1 Alkutiedot 

Opinnäytetyön asiakkaana toimii suomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknisiä 

palveluja tuottava julkisomisteinen yhtiö. Yksi näistä palveluista on käytössä olevien eri 

ohjelmistojen käyttäjätunnusten luonti ja hallinta, joka kuuluu servicedeskin työnkuvaan. 

Servicedeskin työntekijöistä osa tekee muiden töiden lisäksi tunnustenhallintaa.  
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ITIL -prosessikehys on kokoelma ohjeistuksia, joilla pyritään määrittelemään käytäntöjä 

IT-palveluiden hallintaan ja johtamiseen. Tämä kehys määrittelee myös servicedeskin 

roolin. Määritelmän mukaan servicedeskin tarkoitus on tarjota asiakkaalleen niin sanottu 

SPoC eli Single Point of Contact. Tämä tarkoittaa sitä, että pyritään tarjoamaan 

asiakkaalle ratkaisut yhdestä ja samasta paikasta. Servicedeskiä ei tule sekoittaa 

helpdeskiin, sillä ITIL -prosessikehys määrittelee nämä eri tavalla. Servicedesk tarjoaa 

asiakkaalleen laajamittaisempaa IT-hallintaa, kun taas helpdesk toimii enemmän 

käyttäjän tukena. (Tang, X. & Todo, Y.  2013.) 

Tunnuksia vaativia ohjelmistoja ja ympäristöjä on useita, ja loppukäyttäjän tarpeet 

vaihtelevat ammatin ja työnkuvan mukaan. Tässä opinnäytetyössä keskitytään niiden 

ohjelmistojen tarkasteluun, jotka työllistävät yrityksen tunnustentekijöitä eniten ja ovat 

käytössä suurimmalla osalla loppukäyttäjistä. Tarkastelussa on vain yhden 

sairaanhoitopiirin ohjelmat ja ympäristöt. Tunnusten tilausprosessi on jätetty pois tästä 

työstä, ja opinnäytetyö painottuu itse tunnusten luontiprosessiin.  

Prosessikuvausten luomiseen on käytetty Microsoft Visiota. Lisäksi on käytetty Microsoft 

Officen 365 -paketin työkaluja. 

1.2 Opinnäytetyön tavoitteet 

Opinnäytetyön tarkoitus on luoda prosessikuvaus tunnustenluonnin nykytilanteesta. 

Kuvaukset tehdään ohjelmistokohtaisesti. Asiakkaan on tavoitteena tulevaisuudessa 

automatisoida tunnustenluontiprosessia, ja tähän tarkoitukseen tarvitaan kuvaus siitä, 

millä tapaa tunnukset nykyään luodaan, mitkä prosessin kohdat sujuvat, ja missä 

kohdissa on ongelmia. Kuvaus luo pohjan, jonka perusteella aletaan työstämään uutta, 

kehittyneempää prosessia ja työkaluja tunnustenluonnin tehostamiseksi.    

Opinnäytetyön asiakkaana toimii suomalainen sote-ICT -firma, joka tarjoaa laajalti IT-

alan palveluja ja ratkaisuja. Firman tavoitteena on tuottaa käyttäjäystävällisiä, turvallisia 

ja taloudellisia palveluita sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. Keskeisimmät palvelut 

ovat sote-ammattilaisjärjestelmien tuotannon aikaiset palvelut, modernit infrapalvelut, 

projektitoiminta ja kehittäminen sekä laadukkaiden ja kustannustehokkaiden 

tukipalvelujen tuottaminen. (Asiakkaan intra 2019.) 

Tämän opinnäytetyön tuloksena asiakas saa vuokaaviokuvaukset 

käyttövaltuushallinnan tunnustilausprosesseista. 
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2 PROSESSIEN KEHITTÄMINEN 

2.1 Prosessin määritelmä 

Laatujärjestelmien rakentamisen myötä myös prosessien kehittäminen on tullut 

voimakkaasti esille. Prosessilla voidaan tarkoittaa monia eri asioita. Tässä 

opinnäytetyössä prosessilla tarkoitetaan toimintaketjua, jonka resurssit suorittavat 

osatehtäviä kokonaistehtävän aikaansaamiseksi. Prosessi on looginen kokonaisuus, 

jolle voidaan kuvata alku ja loppu. Esimerkkejä prosesseista ovat tuotekehitysprosessi, 

toimitusprosessi tai johtamisen prosessit. Prosesseja luodaan ja kehitetään asiakkaan 

tarpeesta, oli se sitten yrityksen sisäinen tai ulkoinen. Prosessin tarkoitus on luoda arvoa 

asiakkaalle. Prosesseilla on tavoite ja niiden keskipisteenä on ennemmin työn tulos kuin 

itse työ. Jokaisen prosessin kanssa työskentelevän henkilön tulisi ymmärtää, minkä takia 

työ tehdään, eikä ainoastaan mitä työtä tehdään. Prosessijohtamisen tarkoitus on 

kehittää yrityksen toimintaa ydinprosessien virtaviivaistamisella.  Prosesseilla on aina 

hyvä olla mittarit, joiden avulla prosessia voidaan mitata ja ohjata, jotta prosessi yltää 

kattamaan määritellyt laatuvaatimukset. (Kvist ym. 1995, 9; Lecklin 2002, 138; Pelin 

2011, 20.) 

2.2 Kehitettävien prosessien valinta 

Kaikkia prosesseja ei ole kannattavaa kehittää yhtä aikaa. Yrityksen kannattaa keskittyä 

muutamaan projektiin kerrallaan. Kehitykseen kannattaa valita niitä prosesseja, jotka 

ovat tärkeitä, mutta joiden suorituskyky on heikkoa tai hidasta. Tällöin prosesseihin 

saadaan tehokkaammin konkreettisia parannuksia. Näin voidaan pienentää mahdollista 

yrityksen sisäistä muutosvastarintaa. Prosessin tärkeyteen vaikuttaa esimerkiksi 

prosessin aiheuttamat kustannukset tai asiakkaan näkökulma. Tärkeyden 

määrittelemiseen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi prosessin vaikutus 

markkinaosuuteen tai uusasiakashankinta.  

Kuvassa 1 olevat nelikentät auttavat valitsemaan kehitettävän prosessin. Kehittämistä 

kaipaavat prosessit sijoittuvat nelikentän vasempaan yläkulmaan. Vasemmanpuoleinen 

nelikenttä kuvaa prosessien tärkeyttä ja suorituskykyä asiakkaan kannalta. 
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Logistiikkaprosessi on sijoittunut vasempaan yläkulmaan, sillä asiakas pitää prosessia 

tärkeänä, mutta on silti ollut tyytymätön prosessin toimivuuteen. (Kvist ym. 1995, 72.) 

 

Kuva 1. Kriittisten prosessien valinta (Kvist ym. 1995, 73.) 

Oikeanpuoleinen nelikenttä kuvaa prosessien sijoitusta kustannusten ja 

kustannustehokkuuden kannalta. Tässä tapauksessa taloushallinnon prosessi on 

sijoittunut vasempaan yläkulmaan, sillä kustannuksen on verraten suuret ja prosessi on 

arvioitu tehottomaksi.  

Nämä kaksi prosessia, logistiikkaprosessi sekä taloushallinnon prosessi, tulisi siis valita 

kehitettäväksi. Prosessit ovat kuitenkin erilaisia, ja vaativat erilaisia työkaluja. 

Logistiikkaprosessissa tärkein kehityskohde on asiakastyytyväisyyden parantaminen, 

kun taas taloushallinnon prosessin kehittämisessä tulisi keskittyä 

kustannustehokkuuden parantamiseen. (Kvist ym. 1995, 73.) 

 

2.3 Prosessien kehittämismallit 

Useat organisaatiot käyttävät joko itse laadittua tai muualta kopioitua prosessin 

kehittämismallia. Kehittämismalli määrittelee organisaation yleisen prosessien 

kehittämisperiaatteet kaikkien organisaation prosessien kehittämiselle. Mallin käytöllä 
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pyritään miettimään varsinaista prosessia asiakaskeskeisesti jo ennen, kuin prosessin 

systemaattinen hallinta aloitetaan. Lisäksi prosessin kehittäjien ei tarvitse suunnitella 

kehittämisen systematiikkaa. Tämän takia mallin käyttäminen nopeuttaa prosessin 

kehittämistä. Kuvassa 2 kuvataan vaiheet, jotka löytyvät lähes jokaisesta prosessin 

kehittämismallista. Johto vastaa toimista, jotka ovat kuvattuna kolmessa ylimmässä 

laatikossa: Edellytysten luominen, prosessien nimeäminen ja kehitettävien prosessien 

valinta sekä prosessivastaavien ja –tiiminen nimeäminen. Prosessivastaavien ja –tiimien 

vastuulla on yksittäisten prosessien kehittäminen. Heidän tehtävänsä on kuvattuna 

kolmessa alimmassa laatikossa: prosessin kuvaaminen, mittaaminen ja analysointi, 

parantaminen, sekä prosessin dokumentointi.  

 

Kuva 2. Esimerkki prosessin kehittämismallista (Kvist ym. 1995, 64.) 
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Lecklin (1999, 145) on luonut yksinkertaisen, kolmivaiheisen kehittämismallin, joka on 

nykyään yleisesti käytössä yrityksen toiminnan kehittämisessä. Koko yrityksen toiminta 

kehittyy, kun kehitetään niitä prosesseja, joiden tuloksena yrityksen tuotteet ja palvelut 

syntyvät. Kehittämismalli toimii kuvan 3 mukaisesti. 

 

Kuva 3.  Kolmivaiheinen kehittämismalli (Lecklin, 1999, 145) 

Malli alkaa kohdasta nykytilan kartoitus. Kartoitusvaiheen päätehtäviä ovat 

prosessikuvausten luominen, työn organisointi sekä koko prosessin toimivuuden 

arviointi. Usein jo kartoitusvaiheessa ilmenee prosessin suurimman ongelmat, jolloin 

siirtyminen seuraavaan vaiheeseen on aiheellista. (Lecklin, 1999, 145) 

Prosessin analysointivaiheessa pyritään selvittämään kartoitusvaiheessa ilmenneet 

ongelmat. Analyysin aikana tulisi määrittää, millaista kehittämistapaa halutaan käyttää 

ongelman ratkaisemiseen. Kehittämistavan valinta vaihtelee aina alkutilanteesta 

riippuen. Analyysissa on hyvä myös määrittää mittarit, joilla prosessin kehittämisen 

toimivuutta tullaan mittaamaan. (Lecklin, 1999, 146) 

Parantamisvaiheessa luodaan toimintasuunnitelma, johon tulisi sisältyä 

parannustavoitteet, uuden prosessin kuvaus, mittausvaatimuksen, vastuut ja aikataulut 

sekä resurssitarpeet. Parannustavoitteissa kuvataan uuden prosessin tavoitteet sekä 

halutut kehittämiskohteet. Parantamistavoitteet luodaan yhteistyössä prosessiin 

osallistuvien henkilöiden kanssa. Uuden prosessin prosessikuvaus toimii 

toimintaohjeena prosessin kanssa työskenteleville. Kun toimintasuunnitelma on 

hyväksytty, uudistettu prosessi otetaan käyttöön. Uuden prosessin toimivuutta tulisi 
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arvioida säännöllisin väliajoin analyysivaiheessa määritetyillä mittareilla. (Lecklin, 1999, 

146) 

2.4 Prosessien kuvaaminen 

Jotta prosessia pystyy kehittämään, se täytyy voida kuvata. Jo pelkkä kuvauksen luonti 

saattaa tuoda esiin kehittämiskohteita. Jos prosessin kuvaaminen osoittautuu hankalaksi 

tai liian monimutkaiseksi, se yleensä kielii myös itse prosessin liiallisesta 

monimutkaisuudesta. Kuvaus helpottaa sekä vastuiden määrittelemistä että mittareiden 

tunnistamista. Prosessikuvauksia voidaan myös käyttää työnjaon helpottamiseen, uuden 

työntekijän perehdyttämiseen sekä tarpeettomien toimintojen tunnistamiseen ja 

karsimiseen. Kuvallisen esityksen lisäksi prosessista on suositeltavaa laatia myös 

sanallinen kuvaus. On tärkeää, että prosessi kuvataan tilannekohtaisesti sopivimmalla 

tavalla. Tarkkuustason ja yksityiskohtaisuuden määrittäminen on prosessikuvausta 

tehdessä haastavaa. Hyvin tarkasti kuvatun prosessin kokonaisuus saattaa hämärtyä ja 

kuvaamistyöhön kuluu paljon aikaa. Toisaalta liian yleisellä tasolla kuvattu prosessi ei 

välttämättä ole kenellekään hyödyllinen, eikä tavoita konkreettista käytännön tasoa. 

(Kvist ym. 1995, 77; Lecklin 1999, 148–149) 

Hyvin tehty prosessikuvaus vaikuttaa vahvasti moniin asioihin. Kuvauksia voi hyödyntää 

perehdytyksessä ja työnohjauksessa sekä henkilöstötarpeen määrittämisessä. 

Prosessikuvaukset auttavat myös edistämään läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä eri 

hallintatasojen välillä ja niitä voidaan käyttää pohjana osaamiskartoituksille. Työnjako 

helpottuu ja vastuualueet tulevat selkeämmiksi, kun niitä voidaan peilata prosessin 

kuvaukseen. (Jyväskylän yliopisto.) 

2.5 Prosessien analysointi 

Prosessien kehittämistä varten on luotava mittarit, joiden avulla voidaan analysoida 

prosessia. Mittaamalla saadaan selville tehokkuutta, sekä tuodaan esille mahdollisia 

kehittämiskohteita. Ilman oikeanlaisia mittareita prosessia ei voi ohjata, mikä johtaa 

siihen, että on mahdotonta johtaa ja hallita prosessia.  Mittareiden tulee olla 

oikeanlaiseen toimintasuuntaan johtavia, kattavia, tarkkoja ja helppokäyttöisiä. Mittarin 

antamien tulosten on oltava niin selkeitä, ettei niiden tulkinnasta voi syntyä kiistaa.  

Mittarin tulee mitata tiettyä asiaa ja mitattavan tiedon tulee olla helposti saatavilla. 
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Prosesseilla voi olla omia, prosessikohtaisia mittareita, kuten myöhässä olevien töiden 

määrä ja keskeneräisen työn arvo. Usein voidaan käyttää yleisiä, useammalle 

prosessille yhteisiä mittareita, kuten asiakastyytyväisyys, kustannukset ja läpimenoaika. 

On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että mittarin ei kuulu olla ikuinen. Sen toimivuutta pitää 

arvioida säännöllisesti. Prosessin muuttuminen ja kehittyminen vaativat usein myös 

mittarin kehittämistä. (Kvist ym. 1995, 84–85; Lecklin 1999, 167) Luotettavat mittarit 

luovat myös uskoa muutoksen hyödyllisyyteen. Jos arvioinnin perusteena on mututieto 

tai pelkkä subjektiivinen, henkilön omiin käsityksiin perustuva arviointi, seurantaan on 

vaikea luottaa. Luotettavat mittarit auttavat myös saamaan henkilöstön mukaan, sillä 

mittausten tuloksista ja muutoksista saa myös henkilö- tai tiimikohtaista palautetta. Hyvät 

tulokset ja onnistuminen motivoivat viemään muutosta eteenpäin. (Kiiskinen ym. 2002, 

53-54) 

Taulukossa 1 esitellään esimerkkejä yleisimmistä prosessin mittareista. Prosessin 

kattava analysointi ottaa huomioon prosessiin suoraan liittyvien mittareiden lisäksi myös 

prosessiin liittyvät syötteet sekä tuotokset. Mittareiden tärkein tehtävä on edistää 

prosessin kulkua ja taata prosessin jatkuva kehittyminen. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 

15–16.) 

Taulukko 1. Yleisimpiä prosessien mittareita (Martinsuo & Blomqvist 2010, 16.) 
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3 PROSESSIKUVAUS 

Toimeksiannon tehtävänä oli laatia prosessikuvaukset sairaanhoitopiirin käyttämien 

ohjelmien tunnusten luomisesta. Eri ohjelmia ja ympäristöjä on useita, joten päätettiin 

keskittyä niihin luontiprosesseihin, joiden automatisointi saattaisi olla mahdollista, joita 

käytetään eniten, tai joiden tekeminen on hidasta ja mahdollisesti tehostettavissa. Mitään 

prosessikuvauksia ei ollut ennestään olemassa. Vähän käytettyjen ohjelmistojen, tai 

sellaisten ohjelmien, joiden tunnustenluonti on yksinkertaista ja nopeaa, 

tunnustenluontiprosessi päätettiin jättää kuvaamatta tarpeettomana.  

Prosessit päätettiin kuvata vuokaaviomallilla. Näin saatiin selkeä kuva prosessin kulun 

aikajärjestyksestä sekä prosessin sisällä tehtävien valintojen määrästä. Vuokaaviomallin 

etuna oli myös mahdollisuus käyttää kaaviota perehdytysmateriaalina jatkossa uusille 

tunnustentekijöille.  

3.1 Lähtötilanne 

Sairaanhoitopiireissä osalle henkilöstöstä on annettu oikeudet tehdä 

tunnustilauspyyntöjä. Tunnustilauslomake on selainpohjainen lomake, joka löytyy 

sairaanhoitopiirin omasta intrasta. Tilaaja hakee käyttäjän henkilötunnuksella. Jos 

käyttäjä on aiemmin ollut sairaanhoitopiirillä töissä, lomakkeeseen täyttyy 

automaattisesti käyttäjän aiemmat tiedot. Näin estetään samalla henkilötunnuksella 

olevat useat tunnukset. Lomakkeeseen täytetään lisäksi käyttöoikeuden voimassaolo, 

opiskelijastatus, ammattiryhmä sekä tilattavat järjestelmät rasti ruutuun –menetelmällä. 

Lomakkeeseen kirjataan myös toimitustapa, jonka vaihtoehtona on kirjeposti tai 

sähköposti. Lomakkeen lopussa on lisätietolaatikko, johon voi merkitä esimerkiksi 

henkilön, jolta oikeuksia voidaan kopioida, tai mihin osoitteeseen tunnukset voidaan 

toimittaa.  

Jokaiselle käyttäjälle luodaan tunnus Active Directoryyn eli verkon tunnus. Yleensä AD-

tunnuksen yhteydessä luodaan myös sähköpostilaatikko. Muut tunnukset luodaan 

tunnustilauslomakkeen tietojen perusteella.  
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3.2 Työskentely 

Työryhmään kuului Servicedeskin tunnustentekijöitä. Tutkimus toteutettiin workshop-

mallisina henkilöhaastatteluina. Prosessit käytiin läpi yhdessä eri käyttövaltuushallintaa 

tekevien työntekijöiden kanssa. Workshopeissa luotiin haastattelun perusteella 

alustavaa prosessikuvauskaaviota. Tutkimuksen eri vaiheissa koko työryhmä arvioi 

prosessikaaviot tapaamisissa. Tapaamisia oli noin kuukauden välein. Projekti alkoi 2018 

kesällä. Prosessikuvaukset iteroitiin useaan kertaan. Useampi läpikäynti oli tarpeen, sillä 

eri työntekijöillä oli myös erilaisia tapoja ja työjärjestyksiä tunnusten luomiseen. 

Tapaamisissa pyrittiin löytää ne prosessien vaiheet, joissa on potentiaalia 

automatisointiin. Tällaisia vaiheita ovat esimerkiksi väliaikaisen salasanan vaihtaminen, 

jonka ohjelma voisi itsekin luoda. Lisäksi haettiin niitä vaiheita, jotka ovat 

tunnuksentekijälle raskaita ja joita automatisoinnilla voitaisiin keventää. Kaaviot luotiin 

Microsoft Visio -ohjelmalla. 

3.3 Prosessien valinta 

Prosessikuvaukset päätettiin tehdä niistä ohjelmista ja ympäristöistä, joilla on eniten 

käyttäjiä ja joiden tunnusten luominen työllistää tunnustentekijöitä eniten. Ohjelmiin 

kuuluvat potilastietojärjestelmä, leikkaussalijärjestelmä, sairaanhoitopiirin verkon 

tunnus, apuvälinetilaus/toiminnanohjausjärjestelmä sekä aiemmin käytössä ollut 

potilastietojärjestelmä, jota vielä käytetään laboratoriotoiminnoissa.  

Kuvaukset luotiin ensin yleisellä tasolla, minkä jälkeen ne arvioitiin projektiryhmän 

kesken. Tämän jälkeen keskityttiin niihin prosessien vaiheisiin, joilla oli eniten 

potentiaalia automatisointiin tai jotka kohtuuttomasti työllistivät tunnustentekijää. 
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4 TUOTOKSET 

Prosessikuvaukset luotiin vuokaavioina, jotta työskentelyjärjestys ja prosessin aikajana 

ovat mahdollisimman selkeästi kuvattuna. Kaaviot luotiin kuudelle eli prosessille.  

Kaavioiden ei ole tarkoitus toimia oppaana tai ohjeena, vaan vain kuvata ja listata eri 

prosessin vaiheet oikeassa järjestyksessä.  

Opinnäytetyössäni ei kuvata kaikkia luotuja prosessikaavioita. Korkean tason kuvaus 

koko prosessista kuvataan kuvassa 4.  Kuvaus alkaa tunnustilauksen avaamisesta. 

Tunnustilaukset kerätään erilliseen työlistaan, jossa niitä voi tarkkailla esimerkiksi 

saapumisjärjestyksen mukaan. Aluksi tarkistetaan, onko henkilöllä työsuhdetta 

sairaanhoitopiirille. Jos työsuhdetta ei ole, henkilö lisätään tunnustenluonnin ohella 

erilliseen rekisteriin. Alussa tarkistetaan myös, onko henkilöllä jo ennestään tunnuksia 

järjestelmiimme. Pääasiassa varmistetaan, onko henkilöllä AD-tunnus jo ennestään. Jos 

tunnus on uusi, ohjelma generoi AD-tunnuksen, sähköpostin, ja kotilevyn 

automaattisesti. Jos käyttäjälle on jo aiemmin luotu AD-tunnus, tunnustentekijä päivittää 

käyttäjätiedot. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi tunnuksen voimassaolo, käyttäjän 

työpaikkatiedot ja titteli sekä käyttöoikeudet. 

AD-tunnus luo pohjan usealle muulle tunnukselle, esimerkiksi myöhemmin kuvattu 

laboratoriojärjestelmän käyttäjätunnus sekä potilastietojärjestelmän käyttäjätunnus. 

Tämän takia on erittäin tärkeä varmistaa, ettei tunnusta löydy järjestelmistä jo ennestään. 

Käyttäjän titteli ja työorganisaatiotiedot ovat myös tärkeitä käyttöoikeuksia myöntäessä. 

Esimerkiksi kuvantamisen puolella työskentelevä tarvitsee vahvemmat oikeudet 

kuvantamisen työkaluihin. Eri osastoilla on myös osastokohtaisia 

käyttöoikeusvaatimuksia.  
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Kuva 4. Koko tunnustenluontiprosessin kuvaus korkealla tasolla 

AD-tunnuksen luomisen jälkeen luodaan käyttäjälle tilatut muut tunnukset ja lisätään 

tapauskohtaisia käyttöoikeuksia, kuten erinäisiä lääkäreiden tarvitsemia oikeuksia. 

Kuvassa 5. on kuvattuna yksi tarkemman tason kuvaus laboratoriojärjestelmän 

tunnustenluonnista. Käyttäjälle on voitu tilata jopa kymmenen muuta tunnusta, joten 

työssä keskitytään vain tähän yhteen esimerkkiin. 
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Alemman tason kuvausesimerkkinä toimii kuvassa 5 oleva kuvaus tunnustenluonnista 

vanhaan potilastietojärjestelmään, jota nykyään käytetään laboratoriotyöskentelyssä. 

Kuvauksesta on asiakkaan pyynnöstä jätetty pois ohjelmien nimet. Kaaviosta voi 

huomata, että tämän kyseisen tunnuksen tekemisessä ja oikeuksien lisäämisessä 

vaikuttavat kolme eri asiaa: onko käyttäjällä aiemmin tunnuksia, onko käyttäjä lääkäri ja 

tarvitseeko käyttäjä oikeuksia laboratoriotutkimusten tilaus- ja katselujärjestelmään. 

Kuvaus on tehty sillä oletuksella, että tilauksessa on annettu kaikki tunnustenluontia 

varten vaadittavat tiedot.  

 

 

Kuva 5. Prosessikuvaus laboratoriojärjestelmän tunnustenluonnista. 
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Kuvauksen ja työryhmän asiantuntijoiden taustatiedon perusteella prosessista löytyisi 

ainakin yksi vaihe, jonka automatisointi saattaisi tehostaa prosessia: salasanan vaihto ja 

toimitus. Tämä sama vaihe tuli esiin myös muiden prosessien kuvauksissa. Muut 

organisaatiot ovat luoneet vastaaviin tilanteisiin asiakkaalle mahdollisuuden uusia itse 

salasanansa hyödyntäen erilaisia tunnistautumiskeinoja. Tällaista ratkaisua aletaan 

harkita myös asiakkaan toimesta.   

Sairaalaympäristössä ja potilastietoja käsitellessä on erittäin tärkeää, että jokaisesta 

merkinnästä jää jälki ja leima, kuka on tietoja käsitellyt ja milloin. Oikeuksien laajuus 

määritellään työtehtävien sekä koulutuksen mukaan. Hoitohenkilökunta ei aina itsekään 

tiedä, minkälaisia oikeuksia tarvitsee. Näissä tilanteissa oikeudet usein kopioidaan 

kollegalta. On myös tunnuksia, joissa oikeuksien kopioiminen joltain muulta on 

välttämätöntä.  
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5 TULEVAISUUS 

Prosessikuvaukset ja niiden selitykset käytiin koontipalaverissa läpi marraskuussa 2018. 

Suurin ongelma tunnusten luonnissa on se, että tilaajalta tuleva tieto on usein 

puutteellista tai väärin. Tunnustilauslomake on vanhentunut ja vaikeakäyttöinen, mikä 

johtaa epäselviin tilauksiin ja selvittelypyyntöihin. Lisäksi tunnustilauslomakkeeseen ei 

ole aina edes mahdollista lisätä niitä tietoja, mitä tietty tunnus ja oikeudet tarvitsevat. 

Tilattavien ohjelmistojen nimiä ei ole selitetty auki, eikä tilaaja voi tietää, mitä taustatietoja 

kunkin järjestelmän käyttäjätunnuksen luominen vaatii. Asiaa hankaloittaa suuresti vielä 

se, että tunnustilauslomakkeella ei ole selkeää vastuuhenkilöä ja ylläpitäjää.  

Opinnäytetyöni tulosten pohjalta luotiin uusi projektiryhmä tunnustilauslomakkeen 

kehittämiseksi. Projektiryhmässä on sekä käyttövaltuushallinnan asiantuntijoita, että 

ohjelmistokehittäjiä. Kehitystyö tehdään yhteistyössä sairaanhoitopiirin henkilöstön 

kanssa. Tarkoituksena on luoda joustavampi alusta tunnusten tilausta varten. Uusi pohja 

ottaa huomioon käyttäjätunnusten luontiin tarvittavat lisätiedot ohjelmakohtaisesti, 

tarjoaa käyttäjälle tietoa järjestelmistä ja niiden vaatimuksista, sekä ohjeistaa lomakkeen 

oikeaoppiseen täyttämiseen.  

Varsinaisia prosessikuvauksia tullaan siis todennäköisesti käyttämään vasta 

tulevaisuudessa, kun tilauslomakkeen ongelmakohdat on ratkaistu. Tällöin voidaan 

alkaa pohtimaan mahdollisuutta esimerkiksi siihen, että asiakas voisi edes joidenkin 

ohjelmien osalta vaihtaa salasanansa itse. Tämä vaatii ylimääräisiä 

tunnistautumiskeinoja, esimerkiksi mobiilitunnistautumisen tai tunnistautuminen 

sähköpostin kautta.  

Opinnäytetyön sivutuotoksena voidaan mainita mahdollisuus käyttää kaavioita uuden 

työntekijän perehdyttämiseen. Kaavioiden ei ole tarkoitus olla opastavia, mutta ne on 

luotu tätä näkökulmaa silmällä pitäen. Lisäksi kaavioiden läpikäyminen muiden 

tunnustentekijöiden kanssa workshop-vaiheessa yhtenäisti ja tehosti käytäntötapoja 

tunnusten luomisessa.  
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6 POHDINTA 

Opinnäytetyön tehtävänanto ja tavoite olivat selkeät: luodaan kuvaus 

tunnustentekoprosessista, josta voisi selvittää mahdolliset prosessin ongelmakohdat ja 

hidasteet. Taustalla oli halu tehostaa tunnusten tekoa. Tunnuksia ja oikeuksia tarvitaan 

sairaalaympäristössä monenlaisia, ja oikeuksien jakaminen ei ole aina yksiselitteistä. 

Työtä vaikeuttaa vielä käytössä olevien järjestelmien erilaisuus ja irtonaisuus. Jotkin 

ohjelmat keskustelevat keskenään ja käyttävät yhteisiä tunnuksia, mutta eivät kaikki.  

Kuvausten luominen oli yksinkertaista, mutta haastavuus piili tarkkuuden tason 

määrittämisessä. Asiakas toivoi, että käytetyt ohjelmat ja asiakasyrityksen nimi 

pysyisivät salaisina.  

Taustasyy suurelle osalle tunnustenteon ongelmista selvisi jo projektin alkuvaiheessa. 

Käyttövaltuushallinnan asiantuntijoiden haastatteluissa kävi ilmi, että 

tunnustilauslomake on vanhentunut ja puutteellinen. Jo hyvin alussa projektiani tätä 

ongelmakohtaa alettiin työstää. Sopimuksen mukaan jatkettiin kuitenkin alkuperäistä 

suunnitelmaa prosessien kuvausten kannalta.  

Kokonaisuudessaan voidaan sanoa, että opinnäytetyön tulokset olivat onnistuneita. 

Konkreettisiin toimenpiteisiin ryhdyttiin tulosten perusteella. Oman työosaamisen 

kannalta opinnäytetyö oli myös menestys. Sain kaavioita luodessani käsityksen 

tunnustenluontiprosessista, mikä johti varsinaiseen perehdytykseen. Nyt 

käyttövaltuushallinta on osa vakituisia työtehtäviäni.  



23 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Saida Terä 

LÄHTEET 

Asiakasyrityksen sisäinen intranet. Viitattu 22.9.2018. 

Jyväskylän yliopisto. Mitä prosessit ovat? Viitattu 16.3.2019 
https://www.jyu.fi/laatua/ohjaus/prosessien-mallintaminen/mitaprosessitovat. 

Kiiskinen, S; Linkoaho, A & Santala, R. 2002. Prosessien johtaminen ja ulkoistaminen. Porvoo: 
WS Bookwell Oy. 

Kvist, H.; Arhomaa, S.; Järvelin, K. & Räikkönen, J. 1995. Asiakasprosessit.  Jyväskylä: 
Gummerus. 

Lecklin, O. 1999. Laatu yrityksen menestystekijänä.  Jyväskylä: Gummerus. 

Martinsuo, M. & Blomqvist, M. 2010. Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä.  
Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. 

Pelin, R. 2011. Projektihallinnan käsikirja. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy. 

Tang, X. & Todo, Y.  2013. A Study of Service Desk Setup in Implementing IT Service Manage-
ment in Enterprises.  Scientific Research Vol. 4 No.3. Viitattu 14.3.2019 
https://file.scirp.org/Html/6-9900231_35498.htm.



 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Saida Terä 

 


