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TIIVISTELMÄ 
 
 
Tämä opinnäytetyö tarkastelee Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kun-
tayhtymän intranetiä. Tarkoituksena on selvittää, mitä ongelmia intranetin nykyi-
sessä päivitysprosessissa ilmenee. 
 
Teoriaosuudessa käsitellään prosessia, kerrotaan mikä se on sekä käydään läpi 
prosessiin liittyviä termejä. 
 
Aineisto opinnäytetyön tutkimusosaan on kerätty haastattelemalla muutamia Päi-
jät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän intranetin nykyisiä päivittäjiä. Tutkimuk-
sessa hyödynnetään myös oman työn ohella tehtyä havainnointia sekä omia ko-
kemuksia intranetin päivityksestä.  
 
Opinnäytetyön tutkimusosassa kuvataan ensin Päijät-Hämeen sosiaali- ja tervey-
denhuollon kuntayhtymän intranetin tämänhetkinen päivitysprosessi sekä kartoite-
taan prosessin nykytila ja sen ongelmakohdat. 
  
Tutkimuksessa selvisi että suurimmat ongelmat nykyisessä päivitysprosessissa 
ovat ajan puute ja tekninen osaamattomuus. Ongelmana koettiin myös se, että 
osastojen sivut ovat paisuneet aivan liian suuriksi, jolloin kukaan ei pysty pitä-
mään niiden kaikkia tietoja ajan tasalla.  
 
Opinnäytetyön lopuksi mallinnetaan uusi prosessi intranetin päivittämisestä. Mal-
linnuksessa on otettu huomioon erityisesti tiedon oikeellisuuden tarkistus ja päivi-
tyksen hajauttaminen useammalle ihmiselle. Uuden prosessin mallinnuksessa on 
huomioitu myös nykyisen päivitysprosessin ongelmat. Näihin ongelmiin esitetään 
opinnäytetyössä uuden mallinnuksen avulla ratkaisut.  
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ABSTRACT 
 
 
This thesis deals with the intranet of Päijät-Häme Social and Health Care Group. 
The objective of this thesis is to clarify the problems in the intranet update proc-
ess. 
 
The theoretical part deals with the process and terms related to processes. 
 
The data for the theory part was gathered by interviewing a couple of Päijät-Häme 
Social and Health Care Group intranet’s updaters. The study also uses material 
which was gathered alongside the author’s own work and learning how to update 
an intranet. 
 
The theory part first describes the original state of the Päijät-Häme Social and 
Health Care Group intranet update process. It also shows the problems in this 
process. 
 
The study shows that the biggest problems in the update process are lack of time 
and how the update can be done technically. It is also a problem that the intranet 
sites are too large, so nobody can update that amount of data anymore.  
 
At the end of the thesis a new update process is modelled. This process modelling 
especially considers the validity of the data and how the update is shared with 
more people. The new process description also pays attention to the problems in 
the original update process. The thesis suggests solutions to these problems.    
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1 JOHDANTO 

Intranet on organisaation sisäisen viestinnän väline, suljettu verkko joka toimii 

samalla tavalla kuin internet. Tällä vuosituhannella intranetit ovat alkaneet yleis-

tymään, ja melkein jokaisella yrityksellä, organisaatiolla ja yhteisöllä on sellainen. 

Tiedon määrän kasvaessa on pyritty löytämään organisaation sisällä kanava, jota 

kautta tietoa voidaan jakaa yrityksen henkilöstölle vaivatta, ja juuri tähän tarpee-

seen on kehitelty intranet. (Kuivalahti, T., Luukkonen, J. 2003, 9-10, 27) 

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymällä (myöhemmin PHSOTEY) on ollut 

intranet käytössä jo vuodesta 1997. PHSOTEY:n intranet on IP-tunnistepohjainen 

järjestelmä, johon pääsee tietyn IP-numeron omaavat tietokoneet. PHSOTEY:n 

intranet on alun perin rakennettu vastaamaan organisaation sisäisen viestinnän 

tarpeita, mutta tämän hetken intranet ei vastaa enää siltä vaadittuihin odotuksiin. 

Intranettiä on muokannut tiedon valtava määrä ja sen päivitys. Tätä PHSOTEY:n 

intranetin päivitystä on opinnäytetyössä tavoitteena selkeyttää ja parantaa. Tavoit-

teena on myös että, PHSOTEY:n intranet toimisi paremmin organisaation sisäisen 

viestinnän välineenä. 

1.1 Opinnäytetyön tavoite 

Opinnäytetyön tavoite on selkeyttää ja parantaa PHSOTEY:n intranetin päivitystä. 

Myöhemmin opinnäytetyössä PHSOTEY:n intranetistä käytetään myös nimeä 

Infokanava. Infokanavaa käyttävät kaikki yhtymän työntekijät, joita on noin 3200.  

Tarkoitus on saada siirrettyä päivitys pois Infokanavan ylläpidolta ja palauttaa se 

eri osastoille ja vastuuyksiköille. Tulevaisuudessa päivitystä tekisivät osastoilla 

valitut päivittäjät, sekä tiedot hyväksyisi kunkin osaston ylilääkäri. Infokanavan 

päivittäjille varattaisiin tähän työtehtävään tietty työaika heidän muiden töidensä 

ohella. 
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Opinnäytetyössä puhutaan päivittäjistä ja ylläpitäjistä. Nämä kaksi eroavat toisis-

taan niin että ylläpitäjät ovat niitä, jotka kehittävät koko Infokanava-järjestelmää 

tietokannoista sekä ulkoasusta aina tavallisiin tekstinmuutoksiin saakka. Ylläpitä-

jät toimivat Päijät-Hämeen keskussairaalan tieteellisessä kirjastossa. Päivittäjillä 

taas on oikeudet muuttaa tiedostoja ja tekstiä vain oman osastonsa sivuilla, ja he 

ovat yleensä osaston omaa henkilökuntaa (esim. osastonhoitaja).  

1.2 Tutkimusongelma 

Tämän opinnäytetyön tutkimusongelmana on selvittää, miten PHSOTEY:n in-

tranetin päivitysprosessia pystytään kehittämään paremmaksi. Tarkoitus on löytää 

vastaus siihen, minkälainen on paras malli Infokanavan päivitysprosessiin. Tut-

kimuksen perusteella päivitysprosessin ongelmiksi muodostuivat se, miten päivi-

tys saataisiin siirrettyä ylläpidolta päivittäjille, sekä miten selkeytetään tietojen 

oikeellisuuden varmistus Infokanavalla. Opinnäytetyössä esitetään ratkaisuja 

myös siihen, miten päivittäjät osaisivat paremmin tehdä Infokanavalle muutoksia, 

ja miten varmistetaan Infokanavan tietojen ajankohtaisuus.      

1.3  Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksessa on tavoitteena selvittää mitä nykyiset päivittäjät ovat mieltä in-

tranetin ylläpitämisestä. Haastattelen kolmea keskeistä henkilöä, jotka päivittävät 

intranetiä. Haastattelun tuloksien avulla mallinnetaan ja kuvataan uusi parempi ja 

toimivampi prosessi.  

Tutkimuksessa käytetään myös oman työn kautta saatuja havainnointeja Info-

kanavasta ja sen ylläpidosta. Olen ollut yhtymällä töissä nyt noin vuoden verran ja 

toimenkuvaani kuuluu Infokanavan päivitysten lisäksi myös työt tieteellisessä 

kirjastossa. Vuoden 2009 alussa jatkuu Infokanavan päivityksen koulutukset, jot-

ka kuuluvat myös toimenkuvaani.  
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1.4  Opinnäytetyön kulku 

Opinnäytetyössä kerrotaan ensin, mikä on prosessi, miten niitä tunnistetaan ja 

kuvataan. Tärkeää on myös, miten prosessien muutoksesta saadaan paras mahdol-

linen hyöty irti. Tämän jälkeen työssä kerrotaan PHSOTEY:n perustiedot. Tutki-

musosassa arvioidaan PHSOTEY:n intranetin päivityksen nykyistä toimivuutta, 

sekä miten tätä prosessia voitaisiin parantaa. Päivitysprosessi myös mallinnetaan 

uudestaan niin, että siinä on otettu huomioon tietojen oikeellisuuden vastuu sekä 

työn hajauttaminen osastoille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 
 

2 TOIMINTAPROSESSIT 

Prosessi tarkoittaa tapahtumasarjaa, oikeudenkäyntiä tai kehityskulkua. Alkujaan 

latinankielinen processus termi on tarkoittanut eteenpäin astumista tai edistymis-

tä. (Virtanen 2005, 14-15) Tässä opinnäytetyössä käsitellään toimintaprosessia. 

Vaikka selvästi rahaa tavoittelevan yrityksen ja julkisen organisaation välillä on 

toimintaeroja, tapahtuu molemmissa kuitenkin monenlaisia toimintaprosesseja. 

Organisaation prosessit eivät ole kuitenkaan vaan pelkkää toimintaa, vaan niihin 

liittyvät tiiviisti myös resurssit. Ilman resursseja ei ole mahdollista tehdä min-

käänlaisia tuotteita tai palveluita, vaikka toimintaprosessit ovatkin kunnossa. Pro-

sessissa syöte eli materiaali tai tiedot, jalostuu jonkunlaiseksi palveluksi tai tuot-

teeksi. Prosessi siis tarvitsee toimiakseen syötteitä, toimintaa ja resursseja, jonka 

jälkeen syntyy toivottu lopputuote. Prosessi alkaa aina asiakkaan tarpeista ja päät-

tyy asiakkaan tarpeen tyydyttämiseen. (Laamanen 2005, 20) 

Toimintaprosessi on toimintaketju, joka koostuu useista erilaisista tehtävistä, jotka 

toistetaan samanlaisena yhä uudestaan. Prosessin toivotaan saavuttavan aina tietty 

lopputulos, joka on mieluinen asiakkaalle. Liiketoimintaprosessi on toimintoketju, 

joka tuo hyvin määriteltynä lisäarvoa organisaation tuottamiin palveluihin ja tuot-

teisiin. (Lecklin 2006, 123)  

Toimintaprosesseissa tärkeää on läpinäkyvyys. Kaikkien organisaatiossa tulisi 

tietää, miten prosessi etenee missäkin vaiheessa. Silloin on helpompi tehdä oma 

osansa työtä niin, että seuraavan on siitä helppo jatkaa. Kun prosessit yrityksessä 

ovat läpinäkyviä, on koko organisaation toimintaa helpompi jokaisen ymmärtää. 

(Savonen 2008)   

Prosessi ei kuitenkaan ole sama asia kuin projekti, vaikka nämä kaksi asiaa onkin 

ehkä helppo sekoittaa keskenään. Projekti on ainutkertainen, jotain millä on tietty 

alku- ja loppupäivämäärä. Prosessia taas toistetaan yhä uudestaan ja uudestaan, ja 

jos prosessi on hyväksi havaittu, se pyritään toistamaan mahdollisimman saman-

laisena kuin ennenkin. (Laamanen 2005, 27)     
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2.1  Prosessijohtaminen 

Organisaatiolla on aina joku tietty visio tai strategia, tieto siitä miten se haluaa 

toimia ja miten halutut visiot saavutetaan. Prosessijohtamisen lähtökohtana on se 

että toimitaan näiden visioitten ja strategioitten pohjalta. Suunnitellaan ja rakenne-

taan organisaation prosessit niin, että ne tukevat organisaation omia tavoitteita. 

Erilaiset prosessit on aina ensin kuvattava. Kuvaamisen tekee aina organisaation 

johto, jolla on kokonaiskuva kaikesta yrityksen toiminnasta. (Ims 2008) Prosessi-

johtamisessa koko organisaatiota johdetaan prosessien avulla, ja kaikki yrityksen 

toiminta linkittyy toisiinsa eri prosessien muodossa. Prosessit myös lajitellaan 

erilaisiin hierarkkisiin ryhmiin, josta tiedetään kuinka korkealla mikäkin prosessi 

on. (Lecklin 2006, 126-127.)   

2.2  Prosessin omistaja  

Prosessille on hyvä määritellä organisaatiosta omistaja. Tämä omistaja suunnitte-

lee ja määrittelee prosessin. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös varmistaa, että pro-

sessista saadaan sellaisia tuloksia kuin siitä halutaan. Omistaja vastaa myös pro-

sessissa toimivista henkilöistä, ja siitä että he toimivat tehokkaasti. Prosessin 

omistaja myös määrittelee alempien prosessien omistajat. (Lecklin 2006, 130-131)  

Prosessin omistaja vastaa siis koko prosessista, vaikka se leikkaisikin koko orga-

nisaation. Näin hän voi kehittää koko pitkää työnkulkua, vaikka itse olisikin töissä 

vain jollain tietyllä osastolla. Näin prosessista tulee läpinäkyvämpi, ja se toimii 

paremmin. Prosessin omistajalta vaaditaan siis tietynlaista halukkuutta, tahtoa ja 

tietoa viedä prosessia eteenpäin. Omistaja myös määrittelee prosessin mittarit ja 

huolehtii että niitä käytetään ja tulkitaan. Prosessin parantaminen ja kehittäminen 

on myös prosessin omistajan vastuulla. Hänen on arvioitava prosessin suoritusky-

kyä, ja vietävä prosessia systemaattisesti kohti sisäistä tehokkuutta ja parempaa 

asiakastyytyväisyyttä. (Laamanen 2005, 124) 



 6 
 

2.3 Prosessilajit 

2.3.1  Ydin-, pää ja avainprosessit 

Prosessien käsitteistössä on paljon eroa. Monissa eri organisaatiossa on erilaiset 

nimet käytössä oleville erilaisille prosesseille. Tärkeimmät prosessilajit ovat ydin-

, pää- ja avainprosessit. Nämä ovat prosessien isoimmat kokonaisuudet. Ydinpro-

sessit määritellään mahdollisimman laajaksi organisaation johdon toimesta, ja 

niitä on yleensä 3-10. Avainprosessi liittyy organisaation menestystekijöihin, ja 

sen takia organisaation johdon tulisi määrittää organisaation avainprosessi. Pää-

prosessit ovat organisaation kannalta tärkeimmät ja laajimmat, joten ne määritel-

lään yleensä ydinprosesseiksi. Ydinprosessit ovat niitä prosesseja, jotka ovat kos-

ketuksissa asiakkaaseen. Ne siis leikkaavat koko organisaation, alkaen syötteistä 

ja loppuen suoritteisiin. (Lecklin 2006, 130)   

2.3.2  Tuki- ja osaprosessit 

Ydin-, ja pääprosesseja tukevat tukiprosessit. Tukiprosessit ovat niitä toimintoja, 

jotka pitävät koko organisaatiota kasassa, ja luovat edellytyksiä ydinprosessin 

onnistumiselle. Tukiprosesseja ovat esimerkiksi henkilöstö-, tieto- ja taloushallin-

to. Vaikka tukiprosessit ovat hieman toissijaisessa asemassa, ilman niitä ei pystyt-

täisi hoitamaan ydinprosessia. Esim. jos palkat jäävät maksamatta, kukaan ole 

tekemässä töitäkään. 

Ydinprosessin ollessa iso ja hankala hahmottaa, jaetaan se erilaisiin osaprosessei-

hin. Näitä osaprosesseja on sen jälkeen helpompi hallita ja ymmärtää. Ydinpro-

sessi kannattaa pilkkoa osaprosesseihin, jotta toimintoketju saadaan läpinäky-

vämmäksi. Osaprosessit ovat prosessihierarkiassa yleensä alimmalla tasolla. Vai-

he tai tehtävä on alimman tason aktiviteetti. Sitä ei voida kuvata prosessikaavioina 

eikä sitä voida jakaa enää osiin.  (Lecklin 2006, 130)  
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Kuvio 1. Prosessihierarkia 

Kuviossa 1 on esitetty prosessihierarkia. Siinä käy ilmi miten ydin- ja tukiproses-

sit voidaan jakaa osaprosesseiksi, jotta niitä on helpompi käsitellä. Kuviossa 1 

isommat kokonaisuudet pienenevät ylhäältä alaspäin. Ydinprosessit ovat niitä 

isoimpia, asiakkaan tarpeita tyydyttäviä prosesseja. Tehtävä taas on yksi vaihe 

koko prosessien ketjussa, jolla pyritään luomaan lisäarvoa asiakkaalle tarjottavaan 

tuotteeseen tai palveluun.  
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3  PROSESSIN KUVAAMINEN 

Prosessin kuvaaminen eli mallinnus alkaa prosessien tunnistamisella. Pitää tietää, 

minkälaisia prosesseja organisaatiossa tapahtuu, ennen kuin niitä voi alkaa ku-

vaamaan tai parantamaan. Ensimmäiseksi pitää miettiä, mistä prosessi alkaa ja 

mihin se päättyy. Suotavaa olisi, jos prosessi aina alkaisi asiakkaasta ja päättyisi 

asiakkaan tarpeen tyydyttämiseen. Pitää myös tarkastella, mitkä ovat juuri tämän 

prosessin syötteet ja tuotteet, eli mitä menee prosessiin sisälle ja mitä siitä tulee 

ulos. Prosessi voi olla pitkä työvaiheiden jatkumo, ja silloin sitä pitää ehkä joten-

kin rajata. Rajaus voi tapahtua niin että tehdään isosta ydinprosessista useampi 

osaprosessi. Lopuksi prosessi pitää nimetä mahdollisimman kuvaavasti. Kannattaa 

miettiä mikä on prosessin tarkoitus, ja nimetä se sen mukaan. Esim. tuotekehitys -

> uuden ratkaisun luominen.  (Laamanen 2005, 52-53)   

3.1  Prosessin kuvaaminen 

Prosesseja kuvataan erilaisilla kaavioilla, kartoilla ja sanallisilla yleiskuvauksilla. 

Näiden työvälineiden ideana on tuoda prosessin kulku kaikkien työntekijöiden 

tietoon. Karttojen ja kaavojen tulisi siis olla niin yksinkertaisia että jokainen ym-

märtää niitä, vaikka ei välttämättä tietäisi tietystä työvaiheesta mitään. Prosessi-

kuvauksilla pyritään tyhjentävästi kertomaan kaikki mitä prosessista on kerrotta-

vana. Prosessikartan ja prosessikaavion tulisi kunkin mahtua yhdelle A4 sivulle, 

jotta ne ovat mahdollisimman selkeästi luettavissa. (Savonen 2008)  
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Kuvio 2. Prosessikartta. (Virtanen 2005, 123)  

Prosessikartta kertoo miten prosessit kulkevat läpi organisaation eri osastojen. 

Prosessikartassa ydinprosessit kuvataan vaakaan ja tukiprosessit pystyyn. Proses-

sikarttaa tehdessä siihen pitää muistaa sijoittaa myös asiakkaat. Näin tuetaan asia-

kaslähtöisyyttä. Kartasta käy myös ilmi eri prosessien vuorovaikutussuhteet sekä 

rajapinnat. (Laamanen 2005, 59-60)  

 

Kuvio 3. Prosessikaavio. (Lecklin 2002, 157)  



 10 
 

Prosessikaavio on piirros joka esittää prosessiin liittyvät toiminnot ja henkilöt. 

Kaavion vasempaan reunaan merkitään prosessiin osallistuvat henkilöt, siinä jär-

jestyksessä kun he tulevat mukaan prosessiin. Osallistujan kohdalle merkitään se 

tehtävä tai toiminto minkä kyseinen henkilö tekee. Yhden työvaiheen tekemiseen 

voi osallistua monia henkilöitä ja silloin tehtävä merkitään pitkällä palkilla kaik-

kien osallistujien kohdalle. Asiakas on aina ylimmäisenä, jotta on selvää minkä 

takia prosessi lähtee käyntiin. Kaavioon on hyvä piirtää vain noin 10-20 tehtävää, 

jotta se pysyisi luettavana ja ymmärrettävänä. Jos kaaviosta tulee liian iso tai sitä 

on hankala piirtää, kannattaa miettiä pitäisikö prosessia vielä pienentää erillisiin 

osaprosesseihin. (Lecklin 2006, 140-141)  

Prosesseista kannattaa myös kirjoittaa kirjallinen yleiskuvaus. Tämän kuvauksen 

tulisi olla mahdollisimman selkeä ja mahtua yhdelle A4:lle. Yleiskuvauksessa 

kerrotaan prosessista esimerkiksi seuraavia asioita: prosessin nimi, tehtävä, omis-

taja, liityntäprosessit, alku- ja lopputapahtuma, syötteet ja tulokset sekä mittarit. 

(Lecklin 2006, 138) 

3.2 Prosessimittarit 

Jotta tiedetään toimiiko prosessi, pitää sitä mitata erilaisilla mittareilla. Mittareilla 

selvitetään mikä on prosessin nykytila ja mihin ollaan menossa. Mittareita tarvi-

taan, jotta prosessia voidaan ohjata, seurata ja kehittää. Erilaisia mittareita on pal-

jon, yleisimpiä ovat kuitenkin kate, läpimenoaika, kustannukset, asiakastyytyväi-

syys jne. Prosesseja tulisi mitata myös erilaisista näkökulmista, joita ovat henki-

löstä, asiakas, talous ja prosessin suorituskyky. Mittarin valinta on kuitenkin mie-

tittävä tarkkaan, jotta prosessista mitataan oikeita asioita. Hyvä mittari on luotet-

tava, yksiselitteinen, ymmärrettävä, edullinen, nopea ja olennainen. Prosessille ei 

saa asettaa liian monia mittareita, jotta niiden tulkinnasta ei synny kiistaa. Muu-

tama mittari yhdelle prosessille on hyvä määrä. Mittarilla arvioidaan prosessia, 

mutta myös mittarin toimivuutta pitää aika ajoin seurata. Myös mittareita pitää 

muuttaa ja kehittää samalla kun prosessia parannetaan. (Lecklin 2006, 151-153) 
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4 PROSESSIEN JATKUVA KEHITTÄMINEN 

Kun prosessi on mallinnettu, ja sille on annettu mittarit, on niitä myös seurattava. 

Mittarit kertovat siitä, minkälainen suorituskyky prosessilla on. Suorituskyvyn 

laskiessa kannattaa miettiä mitä prosessille voisi tehdä. Paras tapa pitää prosessi 

kunnossa on sen jatkuva kehittäminen ja parantaminen. Isot, koko organisaatiota 

koskevat parannukset ovat hankalia tehdä. Kun prosessia parannetaan ja kehite-

tään koko ajan, ei isoja, aikavieviä muutoksia tarvita. (Savonen 2008)  

Jatkuva parantaminen tarkoittaa myös sitä, että organisaation on seurattava ai-

kaansa. On siis reagoitava mahdollisimman nopeasti poikkeamiin ja muutoksiin, 

ennakoitava toimintaa sekä uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja innovaa-

tioihin. Organisaation on siis järjestettävä auditointeja, itse arviointeja sekä vertai-

luja. Näin prosessi pysyy suorituskykyisenä, eikä uudistamisia tarvitse tehdä. 

(Laamanen 2002, 27-28)  

4.1  Prosessien parantaminen ja uudistaminen 

Prosessien parantaminen ja uudistaminen alkaa aina nykytilan kartoituksella. Pro-

sessia ei voi parantaa jos ei tiedetä miten toimitaan nyt. Ensimmäinen tehtävä on 

mallintaa prosessi, siis lähteä aivan alusta. Prosessista piirretään prosessikaavio ja 

kirjoitetaan prosessikuvaus sekä arvioidaan prosessin toimivuus. Tämän jälkeen 

tehdään prosessianalyysi, joka sisältää monenlaisia vaiheita. Analyysissa selvite-

tään prosessin ongelmakohdat sekä ratkaistaan ne, analysoidaan laatukustannuk-

sia, arvioidaan erilaisia parannusehdotuksia sekä valitaan työkalut ja mittarit. 

Analyysin jälkeen valitaan prosessin kehittämistapa, ja otetaan uudistettu prosessi 

käyttöön. Tämän jälkeen kaikki alkaa taas alusta, sillä prosesseja on kehitettävä 

koko ajan. (Lecklin 2002, 149-150)   
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Kuvio 4. Prosessien jatkuva kehittäminen. (Lecklin 2002, 150)  

Prosessien parantamisesta ei ole hyötyä jos ei ole mitään tavoitteita. Aina kun 

lähdetään parantamaan ja muuttamaan prosessia, tavoitteet pitäisi olla kirkkaana 

mielessä. Ei ole mitään syytä parantaa tai muuttaa prosessia, jollei siitä ole mitään 

hyötyä. Tavoitteet pitäisi olla esitettynä joko numeroilla, mittayksiköllä tai kiinni-

tettynä aikaan. (Laamanen 2005, 203-204) 

4.2 Henkilöstön suhtautuminen prosessien uudistukseen 

Organisaation perusta on sen työntekijät. He tekevät tuotteen tai palvelun, ja sii-

hen ollaan joko tyytyväisiä tai ei. Prosesseja muuttaessa pitää aina muistaa ottaa 

huomioon myös työntekijät, sillä prosessin onnistunut parantaminen on aina heis-

tä kiinni. Työntekijät tekevät yleensä päivittäin monia asioita aivan samalla taval-

la, ja ovat niin sanotusti ”kaavoihin kangistuneita”. Jos yhtäkkiä sanotaankin että 

nyt tehdään asiat toisella tavalla, voi olla että prosessin parantamisesta ei tulekaan 

mitään. Kaiken tärkeintä on siis pitää työntekijät mukana prosessien parantamis- 

ja muutosprosesseissa, sillä niin vältytään muutosvastarinnalta. Kun työntekijät 

itse pääsevät suunnittelemaan, ideoimaan ja miettimään miten prosessia voitaisiin 

parantaa, kokevat he olevansa tärkeä osa isompaa kokonaisuutta. Muutokseen 

liittyy aina myös tunne, prosessia uudistaessa pitää tehdä selkeäksi, miksi vanhoja 

käytäntöjä on pakko muuttaa. Silloin työntekijät itsekin ymmärtävät, että muutos 

ei välttämättä ole pahasta. (Laamanen 2005, 256-266) 
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Prosessin muutos projektiin tarvitaan henkinen johtaja. Muutos tapahtuu aina en-

sin yksilö tasolla, jonka jälkeen sitä vasta aletaan tarkastella ryhmän ja koko or-

ganisaation kannalta. Muutosjohtajan pitäisi osata sitouttaa ihmiset uuteen proses-

siin, sillä sen parissa työskennellään mahdollisesti monta vuotta. Prosessin uudis-

tus projektin alkaessa pitäisikin tehdä tarkat valmistelut siitä miten edetään. Suu-

rimmat virheet muutoshankkeissa tehdään juuri niiden alkumetreillä, jonka takia 

muutosta ei pystytä viemään loppuun asti. Muutosjohtaminen on tärkeää sillä joh-

taja menee aina ensin heikoille jäille, ja jos hän on vahva ja järkkymätön sekä 

tietää mitä tekee, muut kyllä seuraavat perässä. Useimmat ihmiset taipuvat ryh-

mäpäätöksen edessä, kunhan he ensin saavat kertoa oman mielipiteensä niin että 

heitä myös kuunnellaan. (Laamanen 2005, 256-266) 
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5 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI-JA TERVEYSYHTYMÄ 
 

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, aloitti toimintansa 1.1.2007. Yhtymän 

toimialat ovat erikoissairaanhoito, sosiaali- ja perusterveydenhuolto sekä ympäris-

töterveydenhuolto. Sosiaali- ja terveysyhtymä antaa erikoissairaanhoidon palvelu-

ja vuoden 2007 alusta alkaen 15 jäsenkunnalle. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terve-

ysyhtymässä on henkilökuntaa noin 3200. Tulosryhmiä on seitsemän ja ne ovat 

peruspalvelukeskus, ensihoito- ja päivystyskeskus, keskussairaala, kuntoutuskes-

kus, lääketieteellisten palvelujen keskus, ympäristöterveyskeskus ja hallinto- ja 

tukipalvelukeskus. Kahdeksan kuntaa, Artjärvi, Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, 

Pukkila, Orimattila sekä Sysmä, ovat siirtäneet yhtymälle sosiaali- ja perustervey-

denhuoltonsa. Näitä kahdeksaa kuntaa sanotaan kuntakahdeksikoksi. (PHSOTEY 

2008) 

5.1  Intranet 

PHSOTEY:n intranet on nimeltään Infokanava, ja se on ollut toiminnassa vuodes-

ta 1997 lähtien. Sen on rakentanut aivan alusta asti PHSOTEY:n vastaava infor-

maatiopalveluasiantuntija, vastaamaan juuri tämän organisaation sisäisen viestin-

nän tarpeita. Infokanava on tärkeä tiedonlähde kaikille yhtymässä työskenteleville 

ihmisille. Sen kautta kaikki näkevät tärkeät tiedotukset esimerkiksi tulevista jär-

jestelmä katkoksista. Infokanavalla on myös paljon sellaista informaatiota mikä 

pysyy pitkään samansisältöisenä, mutta on edelleen ajankohtaisia. Tällaisia ovat 

mm. hoito-, toiminta- ja potilasohjeet, lomakkeet ja puhelinluettelo. Infokanava 

sisältää kaiken mitä yhtymässä töissä olevan tarvitsee tietää organisaatiosta. Info-

kanavalle on vuosien varrella kertynyt paljon aineistoa, eikä sen rakenne enää 

vastaa tämän päivän vaatimuksiin. Siksi Infokanavalle ollaan kehittelemässä ja 

tekemässä hakukonetta, sekä selkeyttämässä etusivua ja sivuston rakennetta. 

 



 15 
 

5.2  Muut sähköisen viestinnän kanavat 

Muita sähköisen viestinnän kanavia PHSOTEY:lla on ekstra- ja internet. Ekst-

ranettiin pääsee yhtymän ja kuntakahdeksikon työasemilta. Ekstranetin sisältö ja 

ulkoasu ovat erilaiset kuin intranetin, ja ekstranet on tarkoitettu koko Päijät-

Hämeen alueen terveydenhuollon ammattilaisille. Internet-sivustot ovat taas va-

paasti kaikkien käytettävissä, joilla on päätteellään internet-liittymä. Web-

sivustoa ylläpitää vain muutama henkilö, sillä internetiin ei kuka vaan saa mennä 

tekemään muutoksia. Kaikki web- päivitykset tulevat puhelimitse tai sähköpostit-

se Infokanavan ylläpitäjille, jonka jälkeen muutokset tehdään internetiin. 
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6 TUTKIMUS PHSOTEYN INTRANETIN PÄIVITYKSESTÄ 

Opinnäytetyötäni varten haastattelin kolmea PHSOTEY:n intranetin päivittäjää. 

Haastattelut tein joulukuussa 2008 Päijät-Hämeen keskussairaalassa, ja haastatte-

lut tapahtuivat haastateltavien omissa työhuoneissa. Valitsin nämä kolme henkilöä 

haastatteluun sen takia, koska heillä on kokemusta Infokanavan päivityksestä. 

Lisäksi sain Infokanavan ylläpitäjältä neuvoa siihen, ketä aiheesta kannattaisi 

haastatella. Haastateltavinani olivat kuntoutussuunnittelija, toimistosihteeri sekä 

osastonhoitaja. Nämä kaikki toimivat hyvin erilaisissa ammateissa, mutta Info-

kanavan suhteen heillä oli paljon samanlaisia ajatuksia.   

Valitsin tämän menetelmän tietojen keräämistä varten, koska niin on helpompi 

saada tietoon sellaisia asioita, joita ihmiset eivät kyselylomakkeissa paljasta. 

Haastateltavia oli vain kolme, sillä tutkimukseni oli enemmän laadullinen kuin 

määrällinen. Valitsin haastattelumenetelmän myös sen takia että, ajattelin monen 

jättävän vastaamatta pitkään kyselylomakkeeseen vedoten työkiireisiinsä. Lomak-

keella tehtävän kyselyn vastaajat olisivat ollut myös vaikeampi valita.  

Haastatteluni oli lomakehaastattelu, eli tein haastattelu tilannetta varten valmiit 

kysymykset, jotka esitin tietyssä ennalta valitussa järjestyksessä. (Hirsjärvi, S 

2007, 203) Haastattelu tilanteet olivat alkujännityksen jälkeen erittäin rentoja, ja 

keskustelut etenivät hyvin paljon omalla tahdillaan. Haastateltavat kertoivat mie-

lestäni erittäin rehellisiä mielipiteitään Infokanavasta, siitä mikä siinä on hyvää ja 

mikä huonoa. 

Yksi tutkimusmenetelmäni oli myös oma havainnointi. Olen ollut vuoden töissä 

yhtymällä, ja ensimmäinen tehtäväni töissä oli juuri Infokanavan päivityksen 

opetteleminen. Järjestelmä ei ole siis käytössä missään muualla, joten sen käytön 

opetteleminen vie aikaa, vaikka osaisikin tietokoneita kohtalaisen hyvin käyttää. 

Tämän takia tiedän mikä päivityksessä on hankalaa ja mikä helppoa. Koska olen 

ollut vuoden töissä yhtymällä, tiedän myös jonkun verran organisaation tavoista ja 

asenteista. Havainnoimalla ja kuuntelemalla ihmisiä pitämissäni koulutuksissa, 

saan paljon tietoa siitä, mitä asioita Infokanavassa henkilökunta pitää hyvänä ja 

mitä huonona. 
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6.1  Infokanavan päivityksen nykytila 

Infokanavan ylläpito tapahtuu Päijät-Hämeen keskussairaalan tieteellisessä kirjas-

tossa. Ylläpitoa tekee päätyökseen tällä hetkellä kaksi ihmistä. Päivityksiä on 

myös yritetty hajauttaa eri osastoille ja yksiköille, joissa ihmiset tekevät sitä mui-

den töidensä ohella. Aktiivisia päivittäjiä tietokannan mukaan on tällä hetkellä 

260, mutta suurin osa näistä ihmisistä ei pysty tekemään kuin yhden osa-alueen 

muutoksia Infokanavalla, tai vain varaamaan koulutustiloja. Tällä hetkellä päivi-

tyksiä tekevät ihmiset ovat saaneet opastuksen ylläpitoon suoraan järjestelmän 

rakentajalta. Osa taas on opetellut päivityksen itse, ja osa ei ole tarvinnut koulu-

tusta, koska heillä on siihen riittävät taidot.  

Prosessien muutos ja parannus alkaa aina nykytilan kuvaamisesta. Prosessia ei 

voida parantaa, jos ei tiedetä miten se etenee tällä hetkellä. Nykytilanne Infokana-

van päivitysprosessissa on kuvio 5 kaltainen.  

 

Kuvio 5. Infokanavan päivityksen nykytilan prosessikaavio 

Kuviossa 5 näemme miten tiedot Infokanavalle tällä hetkellä päivittyvät. Ensim-

mäisenä asiakas huomaa virheen tai haluaa lisätä Infokanavalle jotain tietoja. Tä-

män jälkeen sisäinen asiakas ottaa yhteyttä joko suoraan sivujen päivittäjään tai 

ylläpitoon. Jokaisella Infokanavan sivulla on merkintä kuka sivuja päivittää, jol-

loin on helppo löytää oikea henkilö johon voi ottaa yhteyttä. Sen jälkeen kun vir-

heestä on huomautettu päivittäjä ottaa selvää mikä on oikea tieto ja korjaa sen 

Infokanavan sivuille. Suurin osa päivitys pyynnöistä tulee kuitenkin ylläpitoon, 

vaikka sen pitäisi mennä osastojen päivittäjille. Iso osa näistä ylläpitoon tulevista 
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päivitys pyynnöistä on sellaisia että Infokanavalle pitäisi lisätä jokin uusi tiedosto 

tai tieto. Päivityspyynnön tullessa ylläpidolle, se tehdään aina, vaikka sivuilla 

onkin oma päivittäjänsä osastolla. Tämän takia nykyinen päivitysprosessi kuor-

mittaa liikaa vain ylläpidon henkilöitä.      

6.2     Ongelmia Infokanavan päivityksen nykytilassa 

Infokanavan tämänhetkisessä päivitysprosessissa on muutamia isoja ongelmia, 

näitä ovat mm. ajantasaisuus, oikea tieto, tekninen osaamattomuus sekä ylläpidon 

hajautus. Nämä ongelmat eivät ole uusia, vaan niitä on ollut niin kauan kuin Info-

kanava on sellaisenaan ollut olemassa. Nämä päivitysprosessin solmukohdat ovat 

myös paisuneet samaan tahtiin Infokanavan kanssa. Ongelmista eroon pääseminen 

vaatii päivittäjiltä ja osastoilta uutta asennetta, sekä sitä että heitä motivoidaan 

uuteen toimintatapaan. Ongelmien ratkaiseminen näin isossa organisaatiossa vie 

kuitenkin paljon aikaa. Kaikki eivät edes halua muuttaa vanhoja tapojaan, mutta 

yllättävän monet ovat olleet sitä mieltä että Infokanavalle pitäisi tehdä jotain. 

Osastoilla on otettu hyvin vastaan se ajatus, että päivitykset siirtyisivät heille it-

selleen. He pitävät hyvänä asiana sitä, että saisivat jatkossa muokata omia Info-

kanavan sivuja niin kuin itse haluavat, sekä tehdä niistä oman osastonsa näköiset.   

6.2.1 Ajantasaisuus 

Tällä hetkellä Infokanavalla on paljon sivustoja, joihin viimeisimmät päivitykset 

on tehty monta vuotta sitten. Osa Infokanavan tiedosta ei muutu, mutta pitämissä-

ni koulutuksissa kävi ilmi, että esim. monien osastojen henkilökuntalistat ovat 

vanhoja. Osastojen yhteystiedot ovat erittäin tärkeitä, ja niiden tulisi olla ajan ta-

salla, jotta oikeat ihmiset saataisiin kiinni tarvittaessa. Vanhojen tietojen päivitys 

ajankohtaisiksi vie paljon aikaa, koska niille ei ole pitkään aikaan tehty mitään, 

joten muutettavaa on paljon.  

Haastatteluissa kävi ilmi, että aikaa Infokanavan päivittämiseen ei ole. Osaston 

hoitajien päätehtävä on johtaa hoitotyötä, eivätkä resurssit tällä hetkellä riitä ke-
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nenkään irrottamiseksi tähän Infokanavan päivitystehtävään. Vaikka päivitystä 

osaisikin tehdä, ovat jotkut sivut niin vanhoja että niiden ajan tasalle saattamiseen 

nykyisestä tilasta ei riitä aika. Kun kaikki sivut on saatu osastoilla kuntoon, ei 

niiden päivitykseen menisi viikossa paljon aikaa. Kun tiedetään että osaston sivut 

ovat kunnossa, ei ole niin vaikeaa antaa yhden työntekijän tehtäväksi päivittää 

Infokanavaa vaikkapa kerran viikossa noin puoli tuntia. Tavoitteena on siis se, 

että Infokanavaa päivitetään usein, mutta silloin muutoksia ei tarvitse tehdä ker-

ralla niin paljon. Näin Infokanava pysyisi aina ajan tasalla eikä siellä olisi vanhaa 

tietoa.   

6.2.2  Oikea tieto 

Infokanavan päivityksen on hyvä tapahtua osastoilla ja vastuuyksiköillä itsellään, 

sillä siellä on tieto omasta toiminnasta. He tietävät ketkä ovat töissä, mitkä heidän 

puhelinnumeronsa ovat, ja miten osastolla yleisesti toimitaan. Tätä tietoa ei ole 

Infokanavan ylläpitäjillä. Muutos tai lisäys ehdotusten pitää siis aina tulla osastol-

ta itseltään, ylläpitäjät eivät voi tehdä korjauksia heti sillä eivät tiedä miten asia 

oikeasti on. Jos osastot päivittäisivät sivunsa itse, he tietäisivät heti mikä on vir-

heellistä tietoa ja mikä ei. Näin päivitykseen ei menisi niin kauan aikaa, ja tieto 

Infokanavalla olisi paljon ajankohtaisempaa ja oikeaa.  

Haastatteluissa selvisi että kyseiset päivittäjät olisivat alussa halunneet jonkunlai-

sen muotin minkä mukaan intranet sivuston sisältö olisi ollut helppo rakentaa. 

Silloin he olisivat olleet varmoja siitä että heidän sivustollaan on juuri ne tiedot 

mitä siellä halutaankin olevan. Näin ollen kaikilla osastoilla ja vastuuyksiköillä 

olisi ollut samat tiedot Infokanavan sivuillaan, eikä se olisi niin sekava käyttäjän 

näkökulmasta kuin nyt. Osa haastateltavista pitivät sivustonsa mahdollisimman 

yksinkertaisena ja informatiivisena, juuri sen takia että käyttäjä löytäisi sieltä 

mahdollisimman helposti sen tiedon mitä etsiikin. Yksinkertaiset ja informatiivi-

set sivut ovat myös paljon helpompi päivittää.  
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6.2.3  Tekninen osaamattomuus 

Yksi suurimmista syistä siihen miksei päivityksiä tehdä osastoilla jo nyt, on hen-

kilökunnan tietotekninen osaamattomuus. Ylläpito on hankalaa sellaisille, jotka 

eivät ole tottuneet käyttämään tietokoneita. Täytyy muistaa että päivittäjät ovat 

koulutukseltaan sairaanhoitajia, lähihoitajia tai muita terveydenhuoltoon liittyviä 

ammattilaisia, jolloin tietokoneiden kanssa ei ole tehty muuta kuin potilastietojen 

kirjaamista.  

Ylläpidon puoli Infokanavalla on varmasti monelle ensi näkemältä sekaisen nä-

köinen, mutta kun sitä käyttää enemmän niin päivitykseen tulee tietty rutiini. To-

delliset muutokset Infokanavan sivuihin tai tiedostoihin tapahtuu aina samalla 

tavalla, joten Infokanavaa oppii käyttämään vain käyttämällä. Haastatteluissa kävi 

ilmi että, Infokanavan päivityksen opetteleminen ei ole haastateltavien mielestä 

ylitsepääsemätöntä. Päivittämisen aloittaminen on tietysti aina hieman hankalaa ja 

vaikeaa, sekä opetteluun tulee varata aikaa, mutta kun asiat kerran oppii, on päivi-

tys tämän jälkeen helpompaa. Hankaluutena on myös se, että monet hoitajat ovat 

arkoja tekemään päivityksiä Infokanavalle, koska he luulevat rikkovansa tai teke-

vänsä jotakin peruuttamatonta.  

Jokaisella Infokanavan päivittäjällä on erilaiset tunnukset, eikä heillä ole paljon 

oikeuksia. He eivät siis saa kamalan isoa tuhoa aikaiseksi, vaikka eivät heti 

osaisikaan tehdä aivan kaikkea oikein. Koulutuksissa, joita olen heille pitänyt, 

olenkin kertonut että tehtyjä muutoksia voi aina jälkeenpäin korjata.  

6.3.4 Ylläpidon hajautus 

Päätyökseen Infokanavan ylläpitoa tekevien ihmisten osaaminen on saatava va-

pautumaan muihin toimintoihin. Nyt heidän kallista kehitys ja suunnitteluaikaa 

menee siihen, että he päivittävät ihmisten puhelinnumeroita ja nimiä, kun sen voi-

si helposti tehdä joku muukin. Infokanavaa pitäisi kehittää ja viedä rakenteellises-

ti eteenpäin, mutta aikaa ei tähän löydy. Heillä on myös paljon suuria projekteja, 

joihin keskittyminen on ensiarvoisen tärkeää. Tällaisia tehtäviä ovat mm. Info-
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kanavan etusivun uusiminen, sekä hakukoneen rakentaminen. Näiden kahden te-

keminen on todella tärkeää, jotta Infokanavaa olisi jatkossa helpompi lukea ja 

selata. Suuria projekteja ovat myös opiskelijalaskutuksen tekeminen ja puhelin-

luettelon päivitys. 
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7  PÄIVITYSPROSESSIN UUDISTUS 

Tutkimusta varten haastattelin kolmea Infokanavan päivittäjää. Vaikka haastatel-

tavia oli suhteellisen vähän, oli heidän mietteissään Infokanavasta paljon yhteistä. 

Myös oman kokemukseni perusteella voin huoletta todeta että heidän ajatuksensa 

ei paljon poikkea siitä mitä muutkin päivittäjät Infokanavasta ajattelevat. Olen 

kuullut ihmisten ajatuksia ja mietteitä Infokanavasta myös silloin kun olen ollut 

kouluttamassa heitä Infokanavan päivitykseen. Koulutustilanteissa on tullut her-

kästi esiin erilaisia ajatuksia Infokanavasta, ja aihe saa paljon keskustelua aikai-

seksi. Uuden päivitysprosessin mallinnuksessa olen ottanut huomioon myös 

PHSOTEY:n informaatiopäällikön ajatuksia tulevasta prosessista. 

7.1  Uusi päivitysprosessi 

Uutta päivitysprosessia mallinnettaessa otettiin huomioon erityisesti tiedon oi-

keellisuus ja päivityksen jakaminen osastoille. Tiedon oikeellisuuden varmistaa 

päivitysprosessin uudistuksen myötä osaston ylilääkäri. Kaikki osastoilla tehtävä 

toiminta on aina osaston ylilääkärin hyväksymää toimintaa. Osaston ylilääkäri siis 

varmistaa tiedon jo nykyisessä päivityksessä, mutta tarkoituksena olisi vielä sel-

keyttää ja selventää sitä, miten prosessi oikeasti osastoilla kulkee. Itse päivityk-

sestä taas osastoilla vastaa joko osastonhoitaja tai joku sellainen henkilö joka on 

nimetty tehtävään. Vastuu tiedoista on kuitenkin osastonylilääkärillä. Tarkoituk-

sena on, että jatkossa tiedot Infokanavalla ovat ajantasaisia ja niistä kysyttäessä, 

päivittäjä tietää keneen voi asiasta ottaa yhteyttä. Tämän päivitysprosessi mallin 

myötä myös suuri kuorma ylläpitäjiltä jäisi pois. Näin saataisiin päivitys jaettua 

osastoille.  
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Kuvio 6. Uudelleen mallinnetun päivityksen prosessikaavio. 

Uuden päivityksen prosessikaavio on kuvio 6 kaltainen. Siinä huomaamme, että 

tiedon joka Infokanavalle laitetaan, hyväksyisi joku virallinen taho. Isommat ko-

konaisuudet, esimerkiksi sivujen tekstit ovat hyväksytettävä osastonylilääkärillä. 

Pienemmät päivitykset, kuten esim. henkilökunnan nimiä ja puhelinnumeroita 

koskevat muutokset saisi tehdä päivittäjä itse. Tärkeät tiedot päivittyisivät niin 

nopeammin Infokanavalle, sillä niitä ei tarvitse hyväksyttää muualla. Kuviossa 6 

hyväksyjä 1 on siis osastonhoitaja, joka tekee päivitykset itse tai on määrännyt 

jonkun tähän tehtävään. Hyväksyjä 2 on osastonylilääkäri, joita on kullakin osas-

tolla vain yksi, ja silloin päivittäjä tietää aina kenellä tiedot pitää hyväksyttää. 

Haastateltavat eivät pitäneet hankalana ajatuksena sitä, että Infokanavalle laitetta-

va tieto pitäisi hyväksyttää muualla. Heidän mielestään on järkevää, että joku 

ylempi taho vastaa tiedon oikeellisuudesta. Haastateltavat haluavat jatkossakin 

kuitenkin pitää langat tiukasti käsissään, ja he kokevat etteivät heidän toimenku-

vansa Infokanavan suhteen muutu uuden päivitysprosessin myötä. Tulevaisuudes-

sa isommissa asiakokonaisuuksissa tai muutoksissa päivittäjät tekevät siis luon-

noksen jonka he hyväksyttävät osastonylilääkärillä. Tämän hyväksyttyä luonnos, 

on päivittäjä vapaa laittamaan tiedon Infokanavalle.    
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Kuviossa 6 vasemman reunan tekijöistä on myös hävinnyt kokonaan ylläpitäjät, 

sillä päivittäjät osastoilla tekisivät kaikki muutokset Infokanavalle. Tietysti vielä 

jatkossakin tietokannat ja rakenteelliset muutokset ovat ylläpitäjien vastuulla, 

mutta heidän ei tarvitsisi tehdä enää aikavieviä pieniä päivityksiä. Päivityksen 

hajautuksen myötä ylläpitäjille jää päivitettäväksi vain Infokanavan etusivu. Etu-

sivulla on Infokanavan ajankohtaiset tiedotteet, joiden hallinta on hyvä jättää yl-

läpidolle. 

7.2 Uuden päivitysprosessin mittarit 

Uudessa päivitysprosessissa mittareina toimivat tiedon oikeellisuus sekä yhtey-

denottojen määrä Infokanavan ylläpitoon. Näitä kahta asiaa seuraamalla pystytään 

mittaamaan miten uusi päivitysprosessi toimii. Yhteydenottojen määrää pystyy 

seuraamaan puheluiden ja sähköpostiin tulleiden viestien kautta. Jos esim. sähkö-

posti viesteistä poistuu niin sanotut peruspäivitys pyynnöt, voidaan olettaa että ne 

tehdään osastoilla. Tiedon oikeellisuutta pystytään arvioimaan sillä, kuinka usein 

sivuja päivitetään. Jokaisen sivun alalaidassa on merkintä kuka sivua on päivittä-

nyt ja koska. Jos päiväys on vuodelta 2004, voidaan olettaa että kaikki tiedot eivät 

välttämättä pidä paikkaansa. Mitä lähempänä tätä päivämäärää päiväys on, sitä 

varmemmin joku on katsonut ja päivittänyt tiedot oikeiksi.    

7.3 Ongelmia tulevassa ylläpidossa ja niiden ratkaiseminen 

Vaikka prosessi mallinnetaan uudestaan, ei sillä vielä ratkaista kaikkia ongelmia. 

Täytyy ottaa huomioon että osa vanhan päivitysprosessin ongelmista siirtyy myös 

uuteen prosessiin. Seuraavaksi on esitelty tulevan ylläpidon ongelmia sekä mah-

dollisia ratkaisuja niihin.    
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7.3.1  Tekninen osaamattomuus 

Päivitysprosessin muuttuessa suurimpia ongelmia tulee olemaan tietotekninen 

osaamattomuus. Tämän takia ylläpidosta pitää järjestää koulutuksia, jotta päivittä-

jät osaavat tehdä muutokset. Suurin osa näistä tulevista päivittäjistä on keski-

ikäisiä ihmisiä, joilla on vain vähän tai ei lainkaan kokemusta tietokoneista. Kou-

lutuksia Infokanavan päivityksestä tullaan järjestämään syksyn 2008 ja kevään 

2009 aikana useita. Koulutukset jaetaan eri tulosryhmille. Koulutuksen sisältö 

jaetaan pienempiin osiin sillä yhdeksi opetuskerraksi on liikaa materiaalia. 2008 

vuoden koulutukset olivat alkeiskursseja, joissa opetettiin Infokanavan päivityk-

sestä perustiedot. 2009 vuoden aikana on tarkoitus järjestää vielä jatkokursseja, 

jolloin tietoja hieman syvennettäisiin. Tarkoitus on, että hoitajat lähtisivät pikku-

hiljaa kokeilemaan ja yrittämään päivitystä. Heidän ei tarvitsisi heti osata tehdä 

kaikkea, vaan minkä tahansa tiedon päivityksen osaaminen on hyvä asia. 

Infokanavan päivityksestä kirjoitetaan myös selkeät, yksinkertaiset ohjeet. Näitä 

ohjeita saavat päivittäjät järjestämissäni koulutuksissa. Ohjeiden olisi tarkoitus 

tulla myös Infokanavalle, niin että päivittäjä pystyy ongelmatilanteissa saamaan 

niistä apua heti. Näin päivittäjien ei tarvitsisi soittaa tai tulla käymään Infokana-

van ylläpitoon päivitysongelmiensa takia.   

7.3.2 Ajanpuute 

Toinen suuri ongelma päivitysprosessissa on ajanpuute. Tällä hetkellä hoitajat 

tuntuvat olevan ylityöllistettyjä, eikä muuhun ole aikaa kuin potilaiden hoitami-

seen. Mielestäni myös Infokanavan päivitys kuuluu pienenä osana potilaan hoito-

ketjuun. Infokanavalta käydään katsomassa esimerkiksi radiologian tutkimusoh-

jeet, erilaisia hoito-ohjeita sekä myös lääkeohjeet ovat siellä. Organisaatiossa 

työskentelyn aloittavalle se on todella tärkeä tiedonlähde. Juuri sen takia jatkossa 

Infokanavan päivittäjille pyritään järjestämään viikoittain aikaa siihen että he voi-

vat tehdä muutoksia Infokanavalle. Tämän Infokanavan ylläpitoon järjestetyn ajan 

myötä myös Infokanavan sivut ovat paljon ajankohtaisemmat.  
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Tulevassa prosessissa päivittäjät alkavat siis pikkuhiljaa käydä läpi oman osaston-

sa sivuja ja poistavat kaikki vanhat tiedot sekä lisäävät uusia. Tämä muutos ei toki 

tapahdu hetkessä vaan pikkuhiljaa. Kaikkein tärkeintä on, että osastojen sivuilla 

olevat henkilökunta listat on oikein. Niin ainakin löytää oikean henkilön kehen 

ottaa yhteyttä, jos sivuilla ei ole sitä tietoa jota tarvitsee. Sisällön Infokanavan 

sivuilla voi käydä päivittämässä, vaikka sinne ei tekisikään muutoksia. Näin käyt-

täjät huomaavat sivun alalaidan merkinnästä, että sivut on käyty päivittämässä. 

Tiedot ovat silloin paikkansapitäviä, vaikka niille ei ole tehty mitään.  

7.3.3  Tiedon hyväksymisen varmistaminen 

Uudessa päivitysprosessissa on myös hankala varmistaa se, että päivittäjä hyväk-

syttää Infokanavalle tulevat tiedot hyväksyjällä. Tätä vaihetta prosessista ei pysty 

varmistamaan millään tavalla vaan on luotettava siihen että päivittäjä tekee niin. 

Tulevaisuudessa kun osastonylilääkärit ovat vastuussa osastojensa sivuista, he 

pystyvät varmistamaan tiedon myös lukemalla Infokanavaa. Sieltä he voivat käy-

dä katsomassa osastojensa sivuja, jolloin he huomaavat mahdolliset virheet tai 

tietokokonaisuudet joita he eivät sinne halua. Osastonylilääkäri voi siis varmistaa 

osastonsa tietojen oikeellisuuden lukemalla Infokanavaa.     

7.3.4 Muutosvastarinta 

Organisaation prosesseja muutettaessa tai parannettaessa saattaa joskus esiintyä 

muutosvastarintaa. Tämä tarkoittaa sitä että kapinoidaan uutta prosessia vastaa, 

koska töitä ei enää tehdä saman lailla kuin ennen. Infokanavan päivitysprosessin 

tapauksessa töitä tulee joillekin henkilölle lisää. Koulutuksissa olen kuitenkin 

huomannut, että ihmiset tulevat sinne mielellään eikä päivityksen opetteleminen 

ole heille vastenmielistä. Myös osastohoitajien kokouksissa on ollut erittäin posi-

tiivinen suhtautuminen päivitysprosessin muutokseen, ja varsinkin mahdollisuu-

teen osallistua koulutukseen asian tiimoilta. Hoitajat pitävät hyvänä asiana sitä, 

että pääsevät itse vaikuttamaan Infokanavan sivujensa sisältöön. Varsinkin osas-
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tonhoitajilla on kova halu saada omien sivujensa tiedot ajan tasalle, sillä heidän 

mielestään sivut kuvastavat myös osastoa ja sen osaamista.  

Kultakin osastolta valitaan aina yksi päivittäjä, joka jatkossa tekisi päivitykset 

Infokanavalle. Olen huomannut että tähän tehtävään on valittu ja osoitettu sellai-

sia henkilöitä, jotka todella ovat kiinnostuneita Infokanavan päivityksestä. On 

mahdollista, että jatkossa kun prosessia päästään oikeasti muuttamaan, syntyy 

erimielisyyksiä tiedon hyväksymisestä sekä siitä miten se käytännössä toteutetaan. 

Koulutuksissa olen saanut sellaisen mielikuvan, että päivitysprosessin muutok-

seen suhtaudutaan erittäin myönteisesti.  

7.5 Uuden päivitysprosessin käyttöönotto 

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on iso organisaatio. 

Siihen kuuluu paljon tulosalueita ja osastoja, joiden pitäisi jatkossa päivittää omat 

Infokanavan sivunsa. Onneksi muutama osasto tekee päivitykset jo nyt itse, jol-

loin prosessista jää jäljelle heidän osalta muutettavaksi enää tietojen hyväksyntä. 

Muut osastot ja vastuuyksiköt, joiden sivujen päivitys on vielä ylläpidon harteilla, 

tulisi itse aloittaa päivitykset mahdollisimman nopeasti siitä kun päivittäjä on 

käynyt koulutuksessa. Kolmen tulosalueen koulutukset ovat vielä pitämättä, mutta 

ne ovat alkuvuodesta 2009. Koulutusten jälkeen pyritään auttamaan ja kannusta-

maan päivittäjiä heidän työssään. Loppuvuodesta 2009 alkaa jatkokoulutukset. 

Toivottavaa on, että kesään 2009 mennessä suurin osa osastoista tekisi ainakin 

osan peruspäivityksistään itse. Koska organisaatio on näin iso, ei päivitysproses-

sin muutosta pysty tekemään yhdessä hetkessä. Myös henkilöstölle tulee antaa 

aikaa sopeutua ja tottua uusiin tehtäviinsä Infokanavan päivityksen osalta.  

Infokanavalle tulevan tiedon hyväksymistä olisi tarkoitus selkeyttää. Nyt ei tiede-

tä miten kunkin osaston Infokanavalle tulevien tietojen hyväksyminen menee. 

Kevään aikana aloitetaan listan tekeminen kaikista Infokanavan päivittäjistä sekä 

tietojen hyväksyjistä. Uuden prosessin myötä ei riitä tieto siitä, että tiedot hyväk-

syvät osaston ylilääkärit, vaan siitä pitää olla selkeä nimilista. Näin saataisiin ai-

kaan selkeä kuva siitä, miten asiat tapahtuvat, ja kuka osastoilla tekee mitäkin. 
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Prosessin selkeyttämisestä kerrottaisiin myös osastokohtaisesti kaikille niille, jot-

ka ovat osa päivitysprosessia.     
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8 INFOKANAVAN TULEVAISUUS 

8.1 Infokanavan koulutukset 

Infokanavan päivityksen koulutus on aloitettu syyskuussa 2008. Koulutukset jat-

kuvat marraskuun loppuun asti, sekä vuoden 2009 alussa koulutukset jatkuvat 

taas. Informaatiopäällikkö on käynyt puhumassa koulutuksissa osastojen kokouk-

sissa, jonka jälkeen osastoilla on päätetty ketkä koulutukseen osallistuvat. Koulu-

tuksia järjestetään kaikille eri tulosalueelle, joita ovat psykiatria, lääketieteelliset 

palvelut, tukipalvelut sekä konservatiivinen ja operatiivinen tulosalue. Koulutuk-

sista on tarkoitus rakentaa erilaisia koulutuspaketteja. Paketteja on valittavana 

alkeiskoulutuksesta aina edistyneen käyttäjän koulutukseen. Tarkoitus on että 

kaikki Infokanavaa päivittävät henkilöt kävisivät nämä kaikki koulutukset läpi. 

Koulutuksissa opetetaan kaikki Infokanavan päivitykseen liittyvät asiat, aina tun-

nusten anomisesta tietojen ja tiedostojen päivitykseen. 

8.2  Etusivu uusiksi 

Infokanavan etusivu on tällä hetkellä liian vaikealukuinen. Uudet asiat ja asiako-

konaisuudet ovat Infokanavan rakenteen takia jouduttu vain lisäämään etusivulle. 

Näin ollen se on täynnä ja vaikea lukea sekä hahmottaa. Infokanavan etusivun 

uudistamiseksi on jo koottu työryhmä, joka miettii miten etusivun rakennetta voi-

taisiin muuttaa niin, että siitä tulisi luettavampi ja ilmavampi. Vaikeinta työssä on 

ryhmitellä asiakokonaisuudet niin, että kaikki löytävät isompien otsikoiden alta, 

sitä mitä olivat etsimässäkin. Tämä ei ole helppo työ sillä Infokanavalla on paljon 

asiaa, joka koskee kaikkia yhtymän tulosalueita sekä suurinta osaa vastuuyksi-

köistä. Etusivun rakenne laitetaan uusiksi, jolloin siihen tehdyt muutokset heijas-

tuvat myös Infokanavan sisempiin rakenteisiin. Uudistetusta etusivusta ollaan nyt 

tekemässä demo versiota, ja aikataulun mukaan uuden etusivun pitäisi olla käy-

tössä vuoden 2009 maaliskuussa. Vaikka Infokanavan rakenne muuttuukin, pysyy 

kuitenkin ylläpito samanlaisena, jotta ihmiset osaavat jatkossa päivittää Infokana-

vaa.  
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8.3 Hakukone 

Infokanavalla on jo nyt koekäytössä hakukone. Tällaista toimintoa ei ole ennen 

ollut, vaan haku on tehty hakemiston avulla, joka on ollut aivan liian suppea. Nyt 

työntekijät voivat hakea helpommin Infokanavan laajasta tietomäärästä, sekä heil-

lä voi olla mahdollisuuskin löytää hakemansa tieto. Hakukone on nyt vasta demo-

vaiheessa, joten siihen toivotaan vielä käyttäjiltä palautetta.  

8.4  Järjestelmä 

Infokanava on niin sanottu ”legacy” järjestelmä. Tämä tarkoittaa sitä että, järjes-

telmä on alusta asti rakennettu itse. Tulevaisuudessa on mahdollista, että siirryt-

täisiin johonkin valmiiseen open source-julkaisujärjestelmään. Silloin tiedon välit-

täminen ja Infokanavan ylläpitämisen oppiminen voisi olla helpompaa.  
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9 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tavoite oli selkeyttää ja parantaa nykyistä Infokanavan päivitys-

prosessia. Nykyisessä päivityksessä on paljon ongelmia, johon halutaan ratkaisu-

ja. Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi se, ettei henkilöstö osaa tehdä päivityksiä, 

miten tiedon oikeellisuus varmistetaan sekä se että päivitystä tehdään lähinnä yl-

läpidossa kun se voitaisiin tehdä osastoillakin. 

Opinnäytetyön aihe oli erittäin ajankohtainen ja tekijän mielestä mielenkiintoinen. 

Ajankohtainen päivitysprosessin muutos on sen takia, että liian kauan on tehty 

Infokanavan päivitystä ylläpidossa. Tämä näkyy valtavana työmääränä, jolloin 

aikaa kehitykselle tai suunnittelulle ei jää. Hajautuksen myötä olisi mahdollista 

keskittyä täysipäiväisesti isoihin ja aikavieviin projekteihin. Mielenkiintoisen 

opinnäytetyön aiheesta tekee oma työ, johon Infokanava kuuluu erittäin läheisesti.     

Empiria-osuudessa haastattelin PHSOTEY:n intranetin päivittäjiä. Haastateltavia 

oli tutkimuksessa kolme, koska enempää haastatteluja en tietyn aikataulun puit-

teissa pystynyt tekemään. Vaikka haastateltavia oli vain kolme, heidän mietteensä 

Infokanavasta, ja siihen liittyvistä ongelmista ja hyödyistä olivat erittäin saman-

kaltaisia. Haastattelut onnistuivat hyvin, ja haastateltavat antoivat rehellisiä mieli-

piteitä Infokanavasta. Tutkimuksessa käytin hyödykseni myös niitä kommentteja 

ja mietteitä, joita olin pitämissäni koulutuksissa kuullut. Tutkimustuloksia voi 

käyttää hyödyksi kuitenkin vain se organisaatio, jolle opinnäytetyö tehtiin. Info-

kanava on ainutlaatuinen järjestelmä, eikä vastaavaa löydy mistään, joten tutki-

muksen tulokset eivät ole yleistettävissä.      

Teorian, tutkimustulosten ja informaatiopäällikön mietteiden perusteella mallin-

nettiin uusi päivitysprosessi. Tämän uuden prosessin myötä, muutama nykyinen 

päivitykseen liittyvä ongelma jää pois, kuten esim. se että päivitysprosessi kuor-

mittaa nyt vain ylläpidossa toimivia henkilöitä. Päivityksen hajauttaminen osas-

toille oli mallinnuksen tärkein tavoite. Kun hajautus onnistuu, myös ylläpidon 

päivitystyöt vähentyvät. Mallinnuksesta ja päivitysprosessin prosessikaavioista 

tuli selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. Uuden mallinnuksen myötä ei kuitenkaan 

saatu kaikkia päivitykseen liittyviä ongelmia katoamaan. Ajanpuute ja se että mo-
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net Infokanavan sivut ovat päivitetty monta vuotta sitten, ovat edelleen myös uu-

den päivitysprosessin ongelmia. Nämä ongelmat saadaan katoamaan vain kovalla 

työllä ja uudella asennoitumisella, sekä ne vaativat myös paljon aikaa. Seuraava 

haaste onkin ottaa uusi päivityksen malli käyttöön, sekä seurata miten se toimii 

käytännössä.    

Työssä tutkittiin ja mallinnettiin vain Infokanavan päivitysprosessia. Jatkotutki-

musaiheita tuli tutkimuksen aikana esiin yhteensä neljä. Läheisesti omaan opin-

näytetyöhöni liittyen, voisi tutkia sitä, kuinka paljon kustannussäästöä uusi päivi-

tysprosessi tuo. Koska kustannussäästö koostuu kokonaan ylläpitäjien palkkakus-

tannuksista, ei rahallista hyötyä ollut mahdollista laskea tässä opinnäytetyössä. 

Myös uuden päivitysprosessin käyttöönottoa ja toimintaa voisi tutkia. Jatkotutki-

muksissa voisi selvittää, ovatko päivitysprosessiin liittyvät ongelmat hävinneet, ja 

mitä päivitysprosessiin kuuluva henkilöstö on mieltä uudesta työtavasta.    

Muita Infokanavaan liittyviä jatkotutkimusaiheita olisi järjestelmän vaihtaminen 

johonkin valmiiseen julkaisujärjestelmään. Tästä aiheesta voisi tutkia, miten tämä 

vaihdos sujuisi teknisesti, ja kuinka paljon työtä vaihdos vaatisi, sekä helpottaisi-

ko uusi järjestelmä ylläpitoa. Uuden etusivun myötä voisi tutkia myös käytettä-

vyyttä. Olisi hyvä selvittää onko etusivun uusiminen onnistunut, ja löytääkö ihmi-

set paremmin hakemansa asiat.   
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Haastattelukysymykset 

 

Kuinka paljon päivität Infokanavaa? Päivittäin/viikoittain/harvemmin.  

Kuinka usein itse haluaisit tai voisit päivittää sivuja? 

Teetkö päivitystä mielelläsi vai onko se mielestäsi vastenmielistä?  

Miten olet alun perin aloittanut päivittämisen?   

Kuka on kouluttanut sinut siihen? 

 

Ovatko oman osastosi sivut ajankohtaiset?  

Onko siellä paljon vanhaa tietoa, jota et ehdi/osaa päivittää? 

Jos vastuuyksikön/osaston tiedot Infokanavalla saataisiin ajan tasalle, onko niiden 

ylläpitäminen jatkossa niin vaikeaa? 

Voisiko oman osastosi sivujen päivitystä jakaa?  

Onko päivitettävää materiaalia jaettavaksi asti?  

Mitä haluaisit vielä oppia tekemään lisää itse? Esim. sivuja, linkkejä ym.  

Tarvitsisitko vielä lisää koulutusta? 

 

Millä perusteella laitat Infokanavalle uutta tietoa?  

Ottaako joku sinuun yhteyttä vai huomaatko esim. virheet aina itse?  

Soittaako joku sinulle sellaisista asioista joita et itse pysty tai voi päivittää?  

Kuka päättää tietosisällön oikeellisuudesta?  

Kenellä on päävastuu, keneltä kysyt onko tieto oikein vai ei? 

 

Mikä on erityisen vaikeaa Infokanavan ylläpidossa?  

Onko joku sellainen toiminto, josta tuntuu että se ei koskaan toimi? 

Onko päivityksessä jotain helppoa, sellaista mikä on vaivatonta ja toimii aina? 

Onko ajatuksia siitä miten Infokanava saataisiin vielä ajankohtaisemmaksi? 

 Mitä muutoksia pitäisi tehdä jotta tiedot muuttuisivat mahdollisimman oikeaksi 

nopeasti?  
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Vaikuttaako uusi päivitysprosessi sinun työnkuvaasi Infokanavan päivityksessä?  

Onko asiasta ja päivittäjistä ollut puhetta osastolla? 

Miltä tuntuu ajatus siitä että isommat tietokokonaisuudet pitää hyväksyttää jollain 

muulla? 

Kuka/Ketkä on päättänyt mitä tietoja sivuille tulee? 

Kenen pitäisi päättää mitä sivuille tulee? 

 

 

 

 

 


