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Sisällönhallintajärjestelmät ovat suuressa roolissa isojen organisaatioiden kuten

sairaaloiden jokapäiväisessä tietoteknisessä toiminnassa. Niiden tärkeys korostuu

etenkin suurien dokumenttimäärien säilöntää pohtiessa. Sisällönhallintajärjestelmä antaa

yksinkertaisen ja luotettavan ratkaisuvaihtoehdon yrityksille dokumenttien hallintaan

sekä säilömiseen.

Työssä esitetään sisällönhallintajärjestelmän käyttöönoton vaihetta, johon liittyy

erilaisten ympäristöjen luomista, niiden käyttöönottoa, käyttöoikeuksien luvitusta ja

sisällön lisäämistä. Samalla kuvataan millä tavoin ja millaisia ympäristöjä olen luonut

hyödyntämään Tampereen yliopistollisen sairaalan, tekniikan vastuualueella toimivan

huollon palvelualueen toimintaa. Lisäksi työssä esitetään ympäristöjen ominaisuudet,

käyttötarkoitukset sekä mahdolliset kehitysehdotukset.

Rakentamani ympäristöt tulivat pääosin huollon palvelualueen käyttöön päivittäisten

asioiden hoitamiseen. Ympäristöt rakennettiin toimimaan siten, että vain tarvittavien

käyttöoikeuksien haltijat ovat oikeutettuja käyttämään niitä. Ympäristöt koostuvat

sivustoista, työtiloista sekä kirjastoista. Aina kun luodaan uusi ympäristö, siihen

määritellään uudet käyttöoikeudet, jonka ansiosta ympäristöt pysyvät avoinna sinne

oikeudet saaneille henkilöille.
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1. Johdanto

Dokumenttien systemaattinen ja yhdenmukainen arkistointi on haastavaa isoissa

organisaatioissa, kuten sairaaloissa. Sen ratkaisemiseksi on useita vaihtoehtoja, mutta

TAYS:n Tekniikan yksikössä luotetaan sisällönhallintajärjestelmään. Erillinen

sisällönhallintajärjestelmä selkeyttää toimintaa sekä yksinkertaistaa työntekoa. TAYS:n

tekniikan auditoinnissa nousi esille tarve dokumenttien arkistoinnille. Tarve koskee

erityisesti prosessimaiseen toimintaan liittyviä työohjeita, pöytäkirjoja ja

prosessikuvauksia. Edellä mainittuja dokumenttilajeja on tarkoitus päivittää matkan

varrella, kun jotain muutoksia niihin tulee. Sisällönhallintajärjestelmä otetaan käyttöön,

koska sen avulla on mahdollisuus suorittaa versionhallintaa sujuvasti. Versionhallinnan

avulla tiedot pysyvät ajan tasalla, mutta siirtyminen vanhaan versioon ei tuota

myöskään ongelmaa. Tällä tavoin vanhojen ja uusien versioiden sotkeminen on lähes

mahdotonta.

Tarpeiden selkiydyttyä järjestelmäksi valikoitui Microsoftin SharePoint 2010-

järjestelmä, joka antaa mahdollisuuden monipuoliseen sisällönhallintaan. SharePointilla

voidaan hoitaa dokumentointi, tiedostojen hallittu versionhallinta, kokouspöytäkirjojen

valmistaminen ja niiden säilyttäminen sekä se on hyvin yhteensopiva sovellus Microsoft

Office tuotteiden kanssa. Yksi suurimmista syistä sisällönhallintajärjestelmän

hankinnalle oli se, että alettaisiin pikku hiljaa luopua paikallisista levyistä sekä

verkkolevyistä.

Sisällönhallintajärjestelmä SharePoint on yksi osa liiketoimintaprosessien johtamista,

joka toimii tässä työssä teorian pohjana. Muita liiketoimintaprosessien johtamiseen

sisältyviä käsitteitä ovat toimintajärjestelmä, tuotannonohjausjärjestelmät sekä

toimintaprosessit ja niiden mallinnus. Nämä käsitteet muodostavat kokonaisuuden, jota

työssä kuvataan.

Tässä case-tutkimuksessa haluttiin rakentaa sisällönhallintajärjestelmällä erilaisia

työympäristöjä eri käyttötarkoituksiin. Ympäristöjen rakennusvaiheet on kuvattu

tarkasti ja toimii siten myös eräänlaisena oppaana TAYS:n Tekniikan vastuuyksikössä.

Lisäksi työssä on esitelty olennaisia toimintaprosesseja, joita hyödynnetään Tekniikan

vastuuyksikön liittymäpalveluissa. Toimintaprosessit ovat olennainen osa



2

liittymäpalveluiden sekä yksi tärkeimmistä syistä sisällönhallintajärjestelmän

käyttöönotolle.

Tutkimus etenee siten, että luvussa 2 käydään läpi tutkimuksen kohde, jossa valaistaan

lukijaa  siitä,  miten  työ  on  saanut  alkunsa  ja  miten  se  on  tehty.  Luvussa  3  puolestaan

käydään läpi liiketoimintaprosessien johtaminen, joka toimi teorian pohjana. Luku 4

selvittää pohjat case-TAYS:lle. Luku 5 on rakennettu Huollon palvelualueen ja

tekniikan vastuualueen toimintajärjestelmän kuvaamisesta sekä toimintaprosessien

avaamisesta. Luvussa 6 käsitellään tuotannonohjausjärjestelmän eri ominaisuudet sekä

päivittäisten palveluiden tuottaminen. Luvuissa 7 ja 8 keskitytään

sisällönhallintajärjestelmän kuvaamiseen. Luku 7 kertoo yksityiskohtaisesti

auditoinnissa valitun järjestelmän ominaisuudet ja luvussa 8 on kuvattu järjestelmän

käyttöönottoa ympäristöjen luomisen muodossa. Viimeisessä luvussa 9 kuvataan

mahdollisia kehitysehdotuksia sekä yhteenveto työstä.
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2. Tutkimuksen kohde

2.1 Tutkimuksen tausta

Keväällä 2010 alkoi Gradu jo hieman kummitella päässäni ja toivoin saavani

tutkimukselle aiheen tulevasta työpaikastani. Työpaikkana toimi Tampereen

yliopistollinen sairaana (TAYS) ja työt sijoittuivat Tekniikan vastuualueyksikköön.

Työsopimuksen päättyessä kävi ilmi, että yksi aihe tutkimukseen voisi olla olemassa.

Esimieheni kanssa keskustellessa mielenkiintoni aihetta kohtaan heräsi ja päätimme

jatkaa työsopimustani, jonka aikana tulisin aloittamaan tutkimusta. Alkuperäisen

suunnitelman mukaan tiedossa oli vain se, että pitäisi saada luotua jonkinlaisia

ympäristöjä, joita tultaisiin käyttämään hyväksi päivittäistoiminnassa.

Tekniikan vastuualueyksikön auditoinnissa oli tullut esille jokapäiväisen toiminnan

helpottaminen ja ongelman ratkaisemiseksi oli muodostunut uudenlainen järjestelmä.

Järjestelmän tulisi olla helppokäyttöinen, mutta samalla sen tulisi olla monipuolinen.

Tutkimus kuvaa järjestelmän käyttöönottoa organisaatiossa ja yhdenlaisen vaihtoehdon

ympäristöjen luomisesta järjestelmän sisään. Tutkimuksen alkuvaiheessa varsinainen

järjestelmä oli jo asennettu sairaalan palvelimelle, mutta sen käyttöönotto

loppukäyttäjien toimesta oli vasta alussa. Ensimmäinen vaihe oli saada jotain sisältöä

järjestelmään ja tämä tutkimus kertoo sisällön tuottamisesta käyttöönottovaiheessa.

2.2 Tutkimusongelma ja työn rajaus

Varsinainen tutkimusongelma tässä työssä on selvittää ja kuvata keino jokapäiväisten

asioiden hoitamiseksi sekä dokumentoinnin järkevä toteuttaminen. Keinoksi valikoitui

uusien työympäristöjen suunnittelu ja toteuttaminen sisällönhallintajärjestelmään

SharePoint-sovelluksella. Ympäristölle vaatimuksena asetettiin sivustojen, työtilojen ja

kirjastojen luominen, joissa pystyttäisiin säilyttämään organisaatiossa syntynyttä

materiaalia. Dokumentoinnissa tulisi ottaa huomioon niiden järkevä säilytettävyys,

versionhallinta ja niiden jakaminen.
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TAYS:n huollon palvelualueen, tekniikan vastuualueeseen kuuluu laite-, liittymä- ja

tilapalvelut. Tutkimuksessa esitetty sisällönhallintajärjestelmän käyttöönoton

ympäristöjen luomisvaihe rajattiin pääosin liittymäpalveluihin. Tutkimuksessa

kuvaillaan kolmen työtilan luomisvaiheet sekä niiden sisällön tuottamisen. Työtilojen

nimiksi valikoituivat HUPA-kokoukset, HUPA-prosessit sekä MATE-hankinnat.

Kuvattavat työtilat tulevat muidenkin käyttöön kuin liittymäpalveluiden. Ainoastaan

HUPA-prosessien sisään rakennettavaan TEK-Liittymäpalvelut -alisivustoon tulen

luomaan suurempaa sisältöä.

2.3 Tutkimusmenetelmä

Tämä työ on toteutettu tapaus- eli case-tutkimuksena. Case-tutkimuksissa voidaan

käsitellä joko yhtä tai useampaa tapausta, jossa tiedonhankintatapoina ovat kyselyt,

haastattelut, havainnointi sekä arkistomateriaalin hyödyntäminen [Järvinen ja Järvinen,

2004]. Työn tiedonhankinta on suoritettu havainnoimalla ja työn tarpeet selvittämällä.

Tutkimuksen kohteena on konstruktiivinen työtehtävä yhdelle sairaalan monista

palveluista. Pertti ja Annikki Järvisen [Järvinen ja Järvinen, 2004] mukaan, Yin [Yin,

1989] kirjoittaa teoksessaan, että case-tutkimus vastaa kysymyksiin "miten" ja "miksi".

Tämä tutkimus vastaa näihin kysymyksiin kuvaamalla rakennetun työn tulokset sekä

selventää niiden käyttötarkoitukset. Rakennettua työtä kuvataan useilla kuvilla sekä

selitetään mitä on rakennettu mihinkin ympäristöön. Sovellus, jolla ympäristöt

rakennettiin, on kuvattu myös kovin yksityiskohtaisesta, jotta tämä selventäisi lukijalla

hieman sen toimintaperiaatetta. Lisäksi syyt siihen, miksi nämä ympäristöt rakennettiin,

on selvitetty työssä.
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3. Teoreettista taustaa – liiketoimintaprosessien johtaminen

3.1 Liiketoimintaprosessien johtamisen toimintaperiaate

Liiketoimintaprosessien johtaminen sisältää useita toimintaprosesseja, jotka ovat

yrityksen menestyksen kannalta olennainen osa. Ne ovat usein toisiinsa liittyviä

tehtäviä, jotka yhdessä muodostavat liiketoiminnan kannalta hyödyllisen tuloksen.

Prosesseilla on yleensä jokin sisäinen tai ulkoinen asiakas, jolle se antaa lisäarvoa.

Usein sekoitetaan keskenään prosessi ja projekti. Ne eroavat kuitenkin suuresti

toisistaan, sillä projekti on "ainutkertainen" ja sillä on usein alku ja loppu. Projekti

sisältää useita prosesseja, jotka puolestaan ovat jatkuvia tapahtumia, joita voidaan

päivittää tapahtumien edetessä. [Lecklin, 2002]

Useat prosessit voivat sisältää paljon samaa tietoa, vaikka niiden perimmäinen tarkoitus

olisikin eri. Siksi onkin tärkeää ymmärtää jokainen prosessi ja niiden vaiheet. [Taylor,

2007] Prosessit pitävät sisällään paljon tietoa ja yksityiskohtaista toimintaa yrityksen

asioiden hoidosta. Tästä syystä niiden täysi hallitseminen on erittäin tärkeää.

Strategy Trainin mukaan liiketoimintaprosessien johtamiseen vaikuttavat useat tekijät.

Tärkeimpänä he näkevät riskienhallinnan, liiketoimintaprosessien simuloinnin,

ulkopuolisten urakoitsijoiden palkkaamisen, henkilökunnan motivoimisen sekä

tuotteiden inventoinnin. [Strategy Train, 2009a] Edellä mainitut ominaisuudet toimivat

myös Tekniikan vastuuyksikön kohdalla. Tärkeimpänä näistä näen riskienhallinnan.

Toiminnan mahdolliset riskit täytyy tuntea, ennen kuin toimintaa aletaan toteuttaa.

Liiketoimintaprosessien johtaminen pitää yrityksen kilpailukykyisenä.

Johtamisprosessien avulla luodaan ympäristöjä, joissa kaikki voivat työskennellä

yhdessä tehokkaasti. Suunnittelun, organisoinnin ja henkilöresurssien valvonnasta

vastaa yksikön johtaja, joka tarkkailee kaikkia työtehtäviä.[Strategy Train, 2009b]

Varsinaista prosessien johtamista voi toteuttaa monella tavalla. Selkeä tapa on alkuun

miettiä mitä prosessissa tapahtuu ja mitä pitäisi tapahtua? Mitkä ovat sen keskeisimmät

tehtävät? Ja missä järjestyksessä ne tapahtuvat? Näiden asioiden selkiydyttyä on hyvä

tehdä prosessikuvauksia, jossa selviää kaikki prosessin vaiheet. Hyvä esimerkki on
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käyttää jotain kuvaussovellusta, jolla prosesseista saa selkeitä ja kaikille hyvin

ymmärrettäviä. Kyseisiä prosessikuvauksia voi hallita vaikka

sisällönhallintajärjestelmän avulla, joka antaa mahdollisuuden niiden säilömiseen ja

versionhallintaan. Versionhallinnan ansiosta ne pysyvät jatkuvasti päivitettävinä.

3.2 Liiketoimintaprosessien johtaminen hyötykäytössä

Liiketoimintaprosessien suorittaminen voidaan toteuttaa monella tavalla. Toisissa

yrityksissä ne dokumentoidaan tarkasti ja yksityiskohtaisesti, kun taas toisissa se näkyy

henkilöstön tapana tehdä asioita. Ne yritykset, jotka dokumentoivat prosessinsa tarkasti,

niin heidän täytyy olla jatkuvasti valmiina tekemään niihin päivityksiä, kunhan

toimintaan tulee muutoksia.[Affecto, 2011] Tämä edesauttaa asiakkaita ymmärtämään

heidän toimintaansa tarkasti, koska heillä on jotain konkreettista vastapuolen

toiminnasta.

Affecto listaa liiketoimintaprosessien hyödyiksi:

1. Liikevaihdon kasvun, kunhan keskitytään oikeiden asioiden tekemiseen.

2. Tuottamattomien töiden vähentyessä kustannuksetkin laskevat.

3. Asiakaskokemus paranee, kun keskitytään asiakkaan todellisiin tarpeisiin.

4. Prosessien selkeällä visualisoinnilla autetaan ymmärtämään liiketoiminnan tarpeita.

[Affecto, 2011]

Asiakkaan kannalta liiketoimintaprosessit auttavat selvittämään toiminnan jokaisen

vaiheen. Tällä tavoin asiakas on koko ajan tietoinen siitä, mitä tapahtuu ja miksi sekä

mitä on seuraavana vuorossa. Tämä helpottaa asiakasta pysymään ajan tasalla, mikä taas

helpottaa toiminnan suorittajaa keskittymään työhönsä täysillä.

3.3 Liiketoimintaprosessien johtamisen hyödyntäminen TAYS:n
Tekniikan vastuualueyksikössä

Tekniikan vastuuyksikössä liiketoimintaprosessien johtamista suoritetaan

prosessikuvaustyökalulla sekä sisällönhallintajärjestelmällä. Prosessien kuvaamiseen

käytetään QPR ProcessGuide -mallinnustyökalua. Sovelluksella kuvataan prosessit



7

yksityiskohtaisesti asiakkaita sekä toiminnan suorittajia varten. Sovelluksesta ja

Tekniikan vastuuyksikön prosessikuvauksista tarkemmin luvussa 5..

Sisällönhallintajärjestelmäksi valikoitui SharePoint 2010, joka toimii prosessikuvausten

dokumentointi- ja ylläpitoympäristönä. Järjestelmän avulla luodussa TORI-

ympäristössä on useita toimintaominaisuuksia useilla eri yksiköillä. Kyseisestä aiheesta

tarkemmin luvussa 8..

Miten prosessi kehittyy? Lecklin esitti kirjassaan Laatu yrityksen menestystekijänä,

prosessin kehittymisen kannalta olennaisia asioita seuraavasti:

1. Prosessin nimeäminen

2. Prosessikartta

3. Prosessinomistaja

4. Prosessitiimi

5. Prosessin yleiskuvaus

[Lecklin, 2002]

Prosessien kehitys lähtee liikkeelle syntyneestä toimintaideasta. Joku oivaltaa

liiketoiminnan kannalta jotain tärkeää, jota lähdetään kehittämään eteenpäin. Idean

kehittyessä prosessin vaiheet alkavat muodostua. Sen nimeäminen tulee usein esiin

ensimmäisten asioiden joukossa. Usein nimi on käsite, joka kertoo paljon prosessin

tarkoituksesta. Mikäli kehittyvään prosessiin kuuluu useita prosesseja, niin niistä

kannattaa luoda prosessikartta, joka esittää ulospäin kaiken oleellisen prosessien

"elinkaaresta".

Prosessille määritetään omistaja, jotka usein vastaavat prosessin toiminnasta ja sen

ylläpidosta. Omistajia voi olla useampiakin, jolloin he voivat jakaa vastuuta. Itse koen

kuitenkin hyväksi tavaksi edetä yhdellä omistajalla. Yhden omistajan on helpompi

ylläpitää ja huolehtia prosessin elämisestä kuin useamman. Ei tarvitse "jakaa" tietoa

usealle henkilölle, jos eivät satu esimerkiksi olemaan paikalla. Vaikka kannatankin

yhden omistajan prosesseja, niin näen kuitenkin tarpeelliseksi muodostaa prosessitiimin.

Usein tiimissä on osaajia jokaiselta tarvittavalta osa-alueelta. Tämä parantaa työn laatua,

nopeuttaa työn etenemistä sekä on eduksi liiketoiminnassa.
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Jokaisesta prosessista kannattaa tehdä yleiskuvaus, jossa kuvataan vaihe vaiheelta

prosessin etenemistä. Tämä auttaa asiakasta pysymään selvillä siitä, missä vaiheessa

milloinkin mennään. Kuvaus auttaa myös toiminnan suorittajaa selviytymään työstään

nopeasti ja edullisesti. Nämä kuvaukset suoritetaan Tekniikan vastuuyksikössä edellä

mainitulla QPR-sovelluksella. Näitä Lecklinin esittämiä vaiheita hyödynnetään myös

tekniikan suorittamissa kuvauksissa.

Sisällönhallintajärjestelmä on yksi vaihtoehto toteuttaa liiketoimintaprosessien hallintaa.

Se on selkeä ja helppokäyttöinen sekä aina kaikkein ulottuvilla. Näiden järjestelmien

valmistajia on lähes yhtä monta kuin on mielipiteitä, joten jokaisen tarpeisiin löytyy

varmasti sopiva ratkaisu. Yhä useampi it-alan yritys kauppaa Business Process

Management-työkaluja, joka on tärkeää prosessimaisesti johdetuille organisaatioille

[Alonso, Dadam and Rosemann, 2007].
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4. Case TAYS

4.1 PSHP:n strategia

PSHP, eli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin TAYS (Tampereen yliopistollinen sairaala),

joka on osa PSHP:n kokonaisuutta, on jaettu kolmeen palvelualueeseen jotka ovat

hallinnon-, sairaanhoidon- ja huollon palvelualue. Palvelualueet toimivat prosesseina,

joiden avulla hoidetaan päivittäistoiminnan asioita. Hallinnon palvelualue tuottaa

henkilöstö-, rahoitus- ja laskentapalveluita, tilakeskuksen- sekä työterveyshuollon

palvelut. Sairaanhoidon palvelualue puolestaan tuottaa leikkaus- ja anestesiatoimintoja

sekä tehohoidon. Huollon palvelualue hoitaa materiaalihuollon, ruokapalvelut, sairaala-

ja välinehuollon sekä teknisen huollon. Kolme edellä mainittua palvelualuetta tarjoavat

yhdessä omia palveluitaan seitsemälle toimialueelle jotka on nähtävissä alla olevasta

kuvasta.

Kuva 1. Sairaanhoitopiirin organisaatio. (http://www.pshp.fi/default.aspx?nodeid=10109&contentlan=1)

http://www.pshp.fi/default.aspx?nodeid=10109&contentlan=1
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Sairaanhoitopiirin toiminnan suunnittelu perustuu vuoteen 2012 asti ulottuvaan

valtuuston hyväksymään strategiaan. Strategian perusperiaatteisiin kuuluu neljä eettistä

periaatetta, jotka ovat hyvä hoito, ihmisen kunnioittaminen, osaamisen arvostaminen

sekä yhteiskuntavastuullisuus. Eettisten periaatteiden myötä strategian tunnuslauseeksi

on muotoutunut YHDESSÄ TERVEYTTÄ – POTILAAN PARHAAKSI. [PSHP, 2011]

Sairaanhoitopiiri on asettanut tavoitteekseen olla luotettava ja kilpailukykyinen

terveyspalveluja tuottava organisaatio. Potilaan hyvä hoito perustuu tieteelliseen

tutkimukseen, laadukkaaseen opettamiseen, innovatiivisuuteen ja korkeatasoiseen

osaamiseen. Tulevaisuus pyritään varmistamaan 30 merkittävän kehittämisalueen

avulla, joille on tehty toimeenpanoa edistäviä suunnitelmia ja toimintaohjelmia.

Toimeenpanon suunnitelmia ja toimintaohjelmia päivitetään vuosittain toiminnan

parantamiseksi. [PSHP, 2011]

4.1.1 Strategian eettiset periaatteet

Hyvä hoito

• Potilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään

kohteluun ja tiedonsaantiin.

• Hoidon suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavat potilaan ja hänen läheisten

odotukset ja tarpeet.

• Potilaan hoidossa kunnioitetaan tietosuojaa.

• Potilas saa palveluita oikea-aikaisesti ja sairauden vaatimalla kiireellisyydellä.

• Potilas on asiantuntevassa ja luotettavassa hoidossa, tulee ymmärretyksi ja

hyväksytyksi.

• Potilaan tutkimus- ja hoitomenetelmät ovat yleisesti hyväksyttyjä ja vaikuttavia.

• Päättäjille ja väestölle välitetään avointa ja luotettavaa tietoa väestönhoidon

tarpeesta, hoitomenetelmistä, niiden vaikuttavuudesta ja kustannuksista.

Ihmisen kunnioittaminen

• Potilaan arvostuksia ja käsityksiä kunnioitetaan tutkimus- ja hoitosuhteessa.
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• Potilaille turvataan tasa-arvoinen oikeus hyvään hoitoon ja palveluun.

• Potilaan oikeutta hyvään kuolemaan kunnioitetaan.

• Työyhteisöjen työskentelyn keskeinen periaate on toisen ihmisen arvostaminen

ja toisista välittäminen.

• Kunnioittaminen ilmenee ammattilaisten keskinäisenä arvostuksena ja hyvänä

vuorovaikutuksena sekä potilaiden ja läheisten hyvänä kohteluna.

Osaamisen arvostaminen

• Työntekijöiden ammatillisten ja sosiaalisten taitojen hankkimista arvostetaan ja

tuetaan.

• Yksilön ja organisaation innovatiivisuutta, osaamisen kehittämistä ja hiljaisen

tiedon hyödyntämistä edistetään.

• Työntekijöitä rohkaistaan toimimaan potilaan hoidon parhaaksi sekä

kehittämään omaa työtään ja työyhteisöään.

Yhteiskuntavastuullisuus

• Toiminta täyttää yhteiskunnan eettiset odotukset ja lainsäädännön velvoitteet

sekä kestävän kehityksen periaatteet.

• Sairaanhoitopiirin toiminta on luotettavaa, läpinäkyvää ja pitkäjänteistä.

• Taloudellinen toimintatapa on eettistä.

• Kannustetaan kansalaistoimintaan, jolla edistetään kansanterveyden

ylläpitämistä ja sairauksien ehkäisyä sekä terveydenhuollon

toimintaedellytyksiä.

• Sairaanhoitopiirin työntekijät ja luottamushenkilöt vastaavat yhdessä

sairaanhoitopiirin julkisuuskuvasta ja toiminnan kehittämisestä.

[PSHP, 2011]
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4.2 PSHP:n prosessit

Hallinnon palvelualueen henkilöstöpalvelujen vastuualueen tehtävänä on huolehtia

henkilöstötyön kokonaisohjauksesta, henkilöstö- ja palkkahallinnosta, työnantajan ja

työntekijän välisestä yhteistyöstä sekä sijaisuuksien hankinnasta [PSHP, 2010a].

Rahoitus- ja laskentapalvelujen vastuualue huolehtii PSHP:n rahoituksesta, sisäisestä

sekä ulkoisesta laskentatoimesta, kunta- ja potilaslaskutuksesta, riskienhallinnasta,

vakuuttamisesta sekä muista keskitetyistä taloushallinnon tehtävistä [PSHP, 2010b].

Tilakeskuksen hallintaan kuuluu omistajaedun valvomiseen kuuluvat tehtävät kuten

TAYS:n tilajärjestelyjen sekä tontin käyttämisen suunnittelu, suurien

investointihankkeiden rakennuttaminen, sairaalan käytössä olleiden kiinteistöjen

realisointisuunnittelu, turvallisuuteen liittyvien asioiden suunnittelu ja kouluttaminen

sekä ympäristöasioiden hallintajärjestelmien ylläpito [PSHP, 2010c]. Työterveyshuolto

tarjoaa ammattitaitoiset työterveyspalvelut sairaanhoitopiirin henkilökunnalle.

Sairaanhoidon palvelualueen leikkaus- ja anestesiatoiminnan vastuualueen tehtäviin

kuuluu eri yksiköissä tapahtuvat leikkaus ja anestesiatoiminnot. Myös anestesiologia ja

hoitotieteen tieteellinen toiminta ovat tärkeitä toimintomuotoja yhdessä järjestettävän

opetuksen sekä leikkaustoiminnan kehittämisen kanssa [PSHP, 2010d]. Tehohoidon

vastuualue vastaa potilaiden elintoimintojen, kuten hengityksen, verenkierron ja

munuaisten toiminnan valvomisesta, ylläpitämisestä ja tukemisesta. Toiminta

suoritetaan useiden eri alojen ammattilaisten yhteistyönä, jolla taataa paras mahdollinen

hoito potilaalle [PSHP, 2010e].

Huollon palvelualueen piiriin kuuluu tekninen-, materiaali- sekä sairaala- ja väline

huolto ja ruokapalvelut. Materiaalihuolto pitää huolen tarvikkeista, kuljetuksista,

vaatehuolloista sekä hankinnoista. Ruokapalveluiden vastuualueeseen kuuluu huolehtia

sairaalan potilaiden ja henkilökunnan ruokailuista sekä vieraiden ruokatarjonnasta.

Sairaala- ja välinehuolto hoitaa puhtaanapitopalvelut sekä huoltaa sairaalavälineitä.

Tekniikan vastuualueeseen kuuluu laite-, liittymä- ja tilapalvelut. Laitepalvelut

käsittävät kaikki laitteisiin kohdistuvat korjaustilanteet ja uusien laitteiden hankinnat.

Liittymäpalvelut hoitavat kaikki viestilaitteiden liittymäsopimukset, niiden tilaukset ja

jakelun. Tilapalvelut järjestävät sairaalan tilojen huollot ja muut tiloihin liittyvät
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palvelut. Huollon palvelualueen toiminnasta tarkemmin seuraavassa kappaleessa, jossa

käsitellään sen toimintaperiaatteita, strategiaa ja prosessien hyödyntämistä toiminnassa.
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5. Huollon palvelualueen ja tekniikan vastuualueen
toimintajärjestelmä

5.1 EFQM Excellence – malli

EFQM tulee sanoista European Foundation for Quality Management joka on voittoa

tavoittelematon jäsenyyspohjainen organisaatio ja se ylläpitää Excellence-mallia.

Excellence-mallia käytetään arvioinnin ja kehittämisen viitekehyksenä, jota hyödyntäen

organisaatio voi selvittää kuinka pitkällä ovat omissa tavoitteissaan ja paljonko on

tehtävä töitä sinne päästäkseen, mitä on tehty oikein ja mitä väärin, muodostaa yhteisen

ajattelutavan, joka auttaa organisaation sisäisessä viestinnässä sekä sen ulkopuolella ja

luoda perusrakenteen johtamisjärjestelmälle. Malli tarjoaa organisaatiosta

kokonaisvaltaisen kuvan, jonka avulla erilaisia johtamistyökaluja ja tekniikoita voidaan

nitoa yhteen suuremmaksi kokonaisuudeksi. Tämän vuoksi sitä voidaan käyttää

jatkuvana erinomaisuuden kehittämisen viitekehyksenä organisaation tarpeiden sekä

tehtävien mukaisesti. Malli sisältää kolme osa-aluetta, jotka ovat: erinomaisuuden

tunnuspiirteet, arviointialueet sekä RADAR-logiikka. Tämän kolmiosaisen mallin

käyttäminen auttaa organisaatiota tunnistamaan omat piirteensä, ominaisuudet sekä

aikaansaannokset. RADAR-logiikan ja erinomaisuuden tunnuspiirteet huomioon ottaen

johtamiskäytännöistä tulee yhtenäinen järjestelmä, joka parantuu jatkuvasti ja se

toteuttaa haluttua strategiaa organisaation sisällä. [EFQM, 2010]
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5.1.1 Erinomaisuuden tunnuspiirteet

Kuva 2. EFQM mallin erinomaisuuden tunnuspiirteet. (EFQM, Excellence Model, 2010)

Erinomaisuuden tunnuspiirteitä omaksutaan kahdeksan kappaletta, jotka ovat nimeltään

tasapainoisten tulosten saavuttaminen, arvon tuottaminen asiakkaille, visionääri,

innostava ja vastuullinen johtajuus, prosessijohtaminen, henkilöstö menestyksen

tekijänä, luovuuden ja innovoinnin vaaliminen, kumppanuuksien rakentaminen sekä

vastuu kestävästä tulevaisuudesta. Näitä kahdeksaa tunnuspiirrettä käytetään hyväksi

tunnistaakseen erinomaisen organisaation. Seuraavassa listassa pääpiirteitä omasta

mielestäni tärkeimmistä erinomaisuuden tunnuspiirteistä:

Tasapainoisten tulosten saavuttaminen:

• Täytyy ymmärtää työn vaatimukset ja tarvittavat tulokset omista tavoitteista

• Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten tietämys

• Suorituskyvyn parantamiseksi tulee arvioida saavutettuja tuloksia

Arvon tuottaminen asiakkaille

• Erilaisten asiakasryhmien tuntemus sekä näiden tarpeisiin vastaaminen

• Vuorovaikutuksen ylläpitäminen asiakkaan kanssa

• Asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi on huolehdittava henkilöstölle käyttöön

ajantasainen työvälineistä, osaaminen ja tieto (koulutusta työhön)
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Prosessijohtaminen

• Prosessien analysointi, luokittelu ja priorisointi ovat tärkeitä tehtäviä

• Prosessien suorituskykymittareiden ja niiden tuloksien määrittäminen

• Prosessien tehokkuuden ja vaikuttavuuden arviointiin sekä parantamiseen ja

optimointiin otetaan henkilöstö mukaan, jonka ansiosta on mahdollisuus saada

aikaan parempia tuloksia

5.1.2 Excellence-mallin arviointialueet

Kuva 3. EFQM mallin arviointialueet. (EFQM, Excellence Model, 2010)

Excellence-malli koostuu yhdeksästä osa-alueesta joista viisi edustaa organisaation

toimintaa kuvaavia tapahtumia ja neljä kuvaa tuloksia. Toimintaa kuvaavissa tilanteissa

selvitetään mitä organisaatio tekee ja millä tavoin, kun taas tulosta kuvaavissa

tilanteissa käsitellään organisaation aikaansaannoksia. Kaksi edellä mainittua käsitettä

ovat sidoksissa toisiinsa vahvasti, sillä tulokset syntyvät toiminnasta ja toimintaa

pyritään parantamaan tuloksia analysoimalla. Yläpuolella olevassa kuvassa nuolet

osoittavat toiminnan suunnan. Nuolet kertovat, että oppiminen, luovuus ja innovointi

auttavat parantamaan toimintaa, mikä johtaa tuloksien parantumiseen. [EFQM, 2010]

Toiminnassa johtajien tehtävänä on näyttää suuntaa toimimalla esimerkillisesti arvojen

ja eettisten periaatteiden mukaisesti ja luomalla uskoa kollegoihin kaikissa tilanteissa.

Johtajien tehtäviin kuuluu myös varmistaa organisaation jatkuva menestys, jolloin se
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pystyy toimimaan joustavasti sekä ennakoimaan ja reagoimaan oikea-aikaisesti.

Organisaation missio sekä visio toteutetaan sidosryhmät huomioivan strategian

mukaisesti kuten myös periaatteet, suunnitelmat, päämäärät ja prosessit. Organisaatiossa

arvostetaan henkilöstöä, edistetään oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa sekä pyritään

hyödyntämään henkilöstön ja organisaation välistä yhteistyötä siten, että saadaan

aikaiseksi molempia tyydyttävät ratkaisut. Organisaation kumppani- ja

toimittajasuhteita sekä sisäisiä resursseja suunnitellaan tukemaan sen strategiaa,

toimintaperiaatteita sekä prosessien suorituskykyä. Jotta saataisiin tuotettua asiakkaille

ja sidosryhmille kunnollisia palveluita, täytyy prosessien, tuotteiden ja palveluiden

suunnitteluun ja hallintaa perehtyä kunnolla. Eri tulosalueilla kehitetään omat

suorituskyvyn mittarit ja niistä saatavat tulokset kuvaavat tulosalueen tarpeiden ja

odotusten strategian toteuttamista. Tulosten avulla myös ennakoidaan tulevaisuuden

suorituskykyä ja niitä segmentoidaan, jotta ymmärrettäisiin eri tulosalueiden ryhmien

tarpeita, odotuksia ja kokemuksia. [EFQM, 2010]

Edellä on lyhyesti kuvattu millaiset ovat toimintajärjestelmän arviointialueet, joita

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin huollon palvelualueella käytetään. Siinä on kuvattu

palvelualueen toiminnallisia piirteitä ja miten niiden avulla saadaan tulosta aikaiseksi.

5.1.3 RADAR-logiikka

Kuva 4. EFQM mallin radar-logiikka. (EFQM, Excellence Model, 2010)
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RADAR-logiikalla tarkoitetaan arviointimallia, joka koostuu yllä olevan kuvan

mukaisesti neljästä osa-alueesta, joista ylimpänä organisaatiossa pidetään ”tavoiteltavat

tulokset” -osiota. Sen tarkoituksena on määrittää tulokset, joihin pyritään päästä.

Toisena on ”suunnittele ja kehitä” -toimintamallit, joiden avulla tavoitellaan tulosta nyt

ja tulevaisuudessa. Suunnittelun ja kehittämisen jälkeen on otettava toimintamallit

käytäntöön järjestelmällisesti ja varmistaa niiden toiminta. Viimeisenä käsitteenä

mallissa on: arvioi ja paranna toimintamalleja ja niiden toteutusta. Toimintamalleja

parannetaan saatujen tulosten sekä analyysien ja meneillään olevien oppimistoimintojen

seurannan avulla. [EFQM, 2010]

5.2 Toimintajärjestelmän soveltaminen käytännössä

Huollon palvelualue koostuu neljästä vastuualueesta jotka ovat tekniikka, ruokapalvelut,

sairaala- ja välinehuolto sekä materiaalipalvelut, kuten edellisessä kappaleessa

mainittiin. Vuoden 2010 lopussa palvelualueeseen kuului 720 henkilöä, joista

vakituisessa virka- ja työsuhteessa toimi 642 henkilöä ja määräaikaisessa tehtävissä oli

78 henkilöä. Palvelualue tuottaa palveluitaan pääsääntöisesti sairaanhoitopiirin sisäisille

asiakkaille ja ulkoisille asiakkaille ainoastaan silloin, kun ne ovat sairaanhoitopiirin

strategisia kumppaneita kuten Tekonivelsairaala Coxa Oy, Sydänkeskus Oy ja

Laboratoriokeskus Oy. Asiakas tekee tilauksen ja määrittää tilauksen määrän sekä

toimitustavan, jolloin palvelualue toimii toimittajana ja sitoutuu sopimukseen sekä

tuottaa palvelun itse tai järjestää palvelut asiakkaalle muulla parhaaksi katsomallaan

tavalla. Lähtökohtana huollon palvelutuotannossa on sisäisten markkinoiden

asiakaslähtöisyys sekä asiakasstrategian pitkäjänteinen kumppanuus. Yhteistyössä

pyritään hyvään asiantuntemukseen ja palveluun, kilpailukykyiseen hintaan sekä

pyritään pitämään palvelut jatkuvasti saatavilla ja säilyttämään luottamus molemmin

puoleisesti.[Huollon palvelualue, 2011]

Huollon palvelualueen arvot perustuvat sairaanhoitopiirin eettisiin periaatteisiin. Hyvä

palvelu luodaan ammattitaitoisella hoidolla, ihmisten kunnioittamisella, osaamisen

arvostuksella ja yhteiskuntavastuullisuudella. Missiona palvelualueella on tuntea

terveydenhuollon toimintaympäristö sekä tuottaa ja järjestää laadukkaita

huoltopalveluita pirkanmaalaisille. Visio puolestaan koostuu viidestä käsitteestä, jotka

ovat asiakas, prosessi, henkilöstö, uudistuminen ja talous. Asiakkaan kanssa on
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pidettävä kiinni sovituista palveluista ja niiden tuottamisesta asiantuntevasti,

asiakaslähtöisesti sekä joustavasti. Huollon palveluprosessien on tarkoitus tukea täysin

asiakkaalle suunnattuja palveluprosesseja, jolloin palvelut toimivat saumattomasti

yhdessä. Henkilöstön monipuolista osaamista, asiantuntemusta ja yhteistyökykyä

arvostetaan suuresti. Nämä kriteerit takaavat työlle hyvän laadun. Terveydenhuollon

palvelutuotannon yhteistyöjärjestelyt ja rakenteet on otettu huomioon huollon

palvelualueella ja ollaan avoimia uudistuksille. Lisäarvoa asiakkaalle saadaan luotua

jatkuvalla toiminnan kehittämisellä. [Huollon palvelualue, 2011]

5.2.1 Prosessit ja niiden kuvaaminen

Palvelualueen toimintojen suunnitteluprosessit tukevat sairaanhoitopiirin yhteisiä

strategiaprosesseja, sillä arvot ovat yhdenmukaisia eettisten periaatteiden kanssa ja

toiminnat pyritään sovittamaan yhteen sairaanhoitopiirin päämäärien kanssa. Koska

tulevaisuutta rakennetaan joka päivä ja sen tuomien muutosten takia on syytä laatia

tulevaisuusohjelma, jossa määritellään muutostarpeiden arviointia, visiota, mission ja

arvioiden selkeyttämistä, sisäisiä ja ulkoisia analyysejä sekä rakenteellista kehitystä,

päämäärien ja tavoitteiden asettamista. Palvelualueen toimintaa ja sen kehitystä

seurataan jatkuvasti erilaisin menetelmin. Asiakastyytyväisyyskyselyn avulla saadaan

arvokasta tietoa työn laadusta, toimituksesta ja asiakastyöskentelystä. Näistä saatujen

arvojen perusteella on helppo sanoa mitä tehdään oikein ja mitä väärin sekä mihin

asioihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Henkilöstön omasta toiminnasta saadaan

tietoa tuloskuntomittareiden tuloksista ja kehityskeskusteluista, joita käydään

työntekijöiden ja esimiesten välillä. Kuukausiraporttien ja osavuosikatsausten avulla

saadaan tietoa taloudellisesta tilanteesta. Koko palvelualueen toiminnat ja organisaation

suorituskyvyt analysoidaan toimintakertomuksilla, kuvaamalla toimintajärjestelmä,

henkilöstökertomuksilla ja tilinpäätöksillä. [Huollon palvelualue, 2011]
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Kuva 5. Organisaation suorituskyky syntyy prosesseissa. (Huollon palvelualue 2011,

Toimintajärjestelmät ja tulokset)

Palvelualueen tekniikan vastuualueessa on kolme yksikköä jotka ovat laite-, liittymä- ja

tilapalvelut, joista kunkin alueen prosessin omistajat muodostavat oman yksikkönsä

toimintaprosessit. Tutkimuksessa keskitytään liittymäpalveluiden toimintaan. Huollon

palvelualueella toimintaprosesseja kuvataan QPR-ohjelmalla, josta lisää myöhemmässä

vaiheessa. Prosessien kuvaamisessa otetaan huomioon toiminnan visiot, missiot,

muutokset, ylläpito mahdollisuudet ja toiminnan periaatteet, joista syntyy lopullinen

kuvaus yksikön toiminnasta. Toimintaprosessien tarkoitus on auttaa henkilökuntaa

ymmärtämään miten liittymäpalveluiden palvelut toimivat ja miten niiden kanssa

edetään. Ne toimivat ikään kuin ohjeina palveluiden käyttäjille. Yleensä kuvaukset on

rakennettu siten, että vaihe vaiheelta on kerrottu mitä tapahtuu nyt ja mitä tulee

seuraavaksi tapahtumaan.

Jokainen tekniikan vastuualueen yksiköistä vastaa omista prosessikuvauksista.

Tulevissa kappaleissa kuvataan liittymäpalveluiden prosesseja, jotka mallinnettiin QPR

Process Guide ohjelmalla, joka on ohjelmistoprosessien ja kokonaisarkkitehtuurin

kuvaamiseen. QPR tulee sanoista Quality-Process-Result, eli Laatu-Prosessi-Tulokset.

(QPR-sovelluksen kotisivut: http://www.qpr.fi/)

Kuvaamalla toiminnan prosesseja saadaan hyvä kuva henkilökunnalle siitä mitä teemme

ja kuinka henkilöstön tulee toimia missäkin tilanteessa, eli prosessikuvaukset toimivat

tavallaan ohjeina henkilökunnalle. Liittymäpalveluiden toimintaprosesseissa on kuvattu

kokonaisvaltainen prosessikartta, josta selviää sen toiminnan kaikki "haarat". (kuva

seuraavalla sivulla)

http://www.qpr.fi/
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Kuva 6. Liittymäpalveluiden prosessikartta. (Esimerkkikuva luodusta prosessikuvasta, Rantanen 2012)

Kuvassa 6. kerrotaan kuinka asiakkaan tarpeisiin vastataan antamalla oikeanlaista

asiakaspalvelua. Asiakkaan tarpeiden kautta syntyy asiakaspalveluprosessi, jonka osa-

alueina voi olla uuden liittymän tilaus ja käyttöönotto, sen tukipalvelut, siitä

luopuminen tai siirto/muutos. Asiakaspalveluun liittyy myös suunnittelua ja hankintaa

ja erinäisiä kunnossapitotoimintoja. Toimenpiteiden jälkeen suoritetaan

asiakastyytyväisyyskysely, joka antaa tuloksia omasta toiminnasta ja jonka avulla

voidaan kehittää toimintaa paremmaksi. Liittymäpalveluiden asiakaspalveluprosessi on

kuvattu seuraavalla tavalla:
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Kuva 7. Liittymäpalveluiden asiakaspalveluprosessi. (Esimerkkikuva luodusta prosessikuvasta, Rantanen

2012)

Asiakaspalveluprosessissa asiakas tekee palvelupyynnön, jossa hän ilmoittaa tarpeensa.

Tästä kuvan kaavio etenee alaspäin, jolloin liittymäpalvelut tuottavat tilatun palvelun tai

pyytävät apua ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Työn valmistuttua se luovutetaan

takaisin asiakkaalle, joka voi halutessaan antaa palautetta palvelun ja työn laadusta.

Asiakkaiden antamia palautteita seurataan jatkuvasti ja niiden avulla pyritään

parantamaan toimintaa.

Kuten prosessikartasta huomaa, niin liittymäpalveluiden osa-alueisiin kuuluu myös

investointien, päätelaitteiden sekä palveluiden suunnittelua ja hankintaa. Alapuolella

olevassa kuvassa on tarkasti kuvattu vaihe vaiheelta prosessin eteneminen asiakkaan

tarpeista aina palvelun vastaanottoon saakka.
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Kuva 8. Liittymäpalveluiden suunnittelun ja hankinnan prosessikaavio. (Esimerkkikuva luodusta

prosessikuvasta, Rantanen 2012)

Suunnittelun ja hankinnan prosessissa asiakas ilmaisee tarpeensa ja prosessin omistaja

tai sen ohjausryhmä käy tarpeet läpi ja laatii esiselvityksen sekä kustannusarvion.

Arvioinnin jälkeen päätetään toteutuksesta, joka jätetään toteuttamatta tai viedään

eteenpäin investointien hankintoihin. Huollon palvelualueen kehittämisryhmä käsittelee

kehittämishankkeen sekä investointiesitykset, jonka jälkeen toimeenpanee

kehittämishankkeen ja siirtää vuosi-investoinnit hankintaryhmälle. Hankintaryhmä

toimeenpanee investoinnit, jolloin projektiryhmä laatii tarjouspyynnön ja tilauserittelyn

sekä tekee mahdolliset lisäselvitykset. Materiaalipalvelut tekevät tilauksen ja tukevat

liittymäpalveluita mahdollisissa kilpailutustilanteissa. Tilauksen jälkeen ulkopuoliset

kumppanit/toimijat toimittavat tilauksen ja projektiryhmä tai -päällikkö valvoo

toimitusta ja hoitaa ohjelmoidun kunnossapidon sekä katselmoinnit.

Kunnossapito kuuluu osana asiakaspalveluprosessia, joka on jaettu kahteen osa-

alueeseen: ohjelmoitu kunnossapito sekä ylläpito ja viankorjaus. Ohjelmoidussa

kunnossapidossa liittymäpalveluiden lähiesimies määrittää kohteet ja laatii niille
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kunnossapito-ohjelman, jonka jälkeen tuotannonohjausjärjestelmä EXT generoi

palvelupyynnön. Lähiesimies vastaanottaa sen ja jakaa työt oikeille suorittajille, jotka

ovat joko liittymäpalveluiden työn suorittajia tai ulkopuolisia palveluntuottajia. Työn

suorittaja vastaanottaa työn, tekee sen ja raportoi vaiheistetusti lähiesimiehelle. Lopuksi

lähiesimies valvoo ohjelmien toteutumista sekä niiden päivittämistä. Alapuolella oleva

kuva on edellä kuvatusta prosessinvaiheistuksesta.

Kuva 9. Liittymäpalveluiden ohjelmoidun kunnossapidon prosessi. (Esimerkkikuva luodusta

prosessikuvasta, Rantanen 2012)

Toinen kunnossapidon osa-alue on ylläpito ja viankorjaus. Kyseisessä prosessissa

asiakas tekee palvelupyynnön liittyen laite- tai liittymävikaan tai ylläpitotehtäviin.

Palvelupyyntö kirjautuu joko liittymä- tai laitepalveluiden tietojärjestelmään riippuen

siitä, mitä palvelupyynnössä halutaan. Jos kyse on liittymiin kohdistuvista tarpeista, niin

se kirjataan EXT-tietojärjestelmään ja laitteisiin liittyvät tarpeet kirjataan EQU-

tietojärjestelmään. Alla on kuvattu ylläpito- ja viankorjausprosessi.



25

Kuva 10. Ylläpidon ja viankorjauksen prosessi. (Esimerkkikuva luodusta prosessikuvasta, Rantanen

2012)

5.2.2 Mittaukset ja niiden suorittaminen

Mittauksia voi olla monenlaisia ja huollon palvelualueella käytetään seuraavanlaisia

tapoja strategisten tavoitteiden täyttymisen seuraamiseen:

• Asiakastyytyväisyyskysely

• Prosessin suorituskyky

• Tuloskuntomittari

o Esimiestyö ja johtaminen

o Työn kehittävyys ja haasteellisuus

o Työyhteisön toiminta

o Kehityskeskustelut

o Täydennyskoulutus
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Tavoitteiden täyttymistä ja vuosisuunnitelmien toteutumista seurataan jatkuvasti ja

säännöllisesti.  Toiminnan ja talouden tunnuslukuja, työpanosten käyttöä sekä

palvelualueen toimintasuunnitelman toimeenpanoa seurataan palvelutasolla

kuukausittain ja osavuosittain. Syksyisin järjestetään asiakastyytyväisyyskysely, jonka

tuloksia käsitellään osana palvelualueen toiminnan suunnitteluprosessia. Vuosittain

järjestettävässä itsearviointitilaisuudessa tarkastellaan kyselytutkimuksen ja prosessien

asiakaspalautejärjestelmän tuloksia.

Kuva 11. Toimintamittari. (Huollon palvelualue 2011, Toimintajärjestelmät ja tulokset)

Yllä olevassa kuvassa on määritelty huollon palvelualueen toimintaa. Ensimmäisenä

vaiheena on luoda tavoitteet sille mitä ollaan tekemässä. Määrittelyn jälkeen suoritetaan

toiminta, jota seuraa menestyksen mittaaminen erilaisilla suorituskykymittareilla.

Lopputuloksena syntyvät parannusehdotukset ja mittauksissa esiin tulleet tiedot

toiminnan menestyksestä. Huollon palvelualueella päämäärien ja tavoitteiden

saavuttaminen saadaan aikaiseksi keskeisillä tuotantoprosesseilla, joita suoritetaan

kuvan mukaisen kaavion avulla.

5.2.3 Auditoinnissa tehdyt havainnot

Auditoinnin avulla selvitettiin todelliset tarpeet ja niihin mahdolliset ratkaisut. Tarpeena

oli dokumenttien systemaattinen ja yhdenmukainen arkistointi. Tarkoitus ei kuitenkaan

ole käyttöönottaa toista Windowsin kaltaista resurssienhallintatyökalua, vaan jokin uusi
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tapa säilyttää erityisesti prosessimaiseen toimintaan liittyviä työohjeita, pöytäkirjoja ja

prosessikuvauksia, joita päivitetään aina kun toimintaan tulee muutosta. Näiden

dokumenttien kohdalla ei ole kyse niin sanotusta ”kertakäyttötavarasta” jotka luodaan ja

tallennetaan paikkaan x, vaan dokumenttien sisältö elää koko ajan ja sitä on voitava

muokata tarpeen mukaan.

Näiden seikkojen perusteella pohdittiin, mikä olisi sopiva ratkaisu ja millä saisi luotua

tarvittavia helppokäyttöisiä ympäristöjä. Parhaiten tarpeisiin vastasi SharePoint, sillä se

on yhteensopiva useiden dokumenttien luonnissa käytettävien sovellusten kanssa, kuten

Microsoft Office-tuotteet Exchange-integraatio mukaan luettuna. (Word, Excel,

PowerPoint) SharePoint tarjoaa monipuoliset pääsynhallintaominaisuudet ja sillä on

helppo luoda sivustoja, työtiloja ja kirjastoja sekä luoda käyttöoikeuksia näihin

kohteisiin. Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on dokumenttien hallittu versiointi.

Esimerkiksi yksiköiden prosessikuvaukset saattavat muuttua toiminnan muuttumisen

myötä, joten niiden muokkaaminen on oltava mahdollista ja tämän kaltaisten tapausten

johdosta tarvitaan versionhallintaa.
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6. Tekniikan vastuualueen tuotannonohjaustietojärjestelmät

6.1 Päivittäisten palveluiden tuottaminen asiakkaille

Tekniikan vastuualueen kaikilla kolmella yksiköllä on oma järjestelmänsä, jotka

tuottavat eri palveluita (laite-, liittymä- ja tilapalvelut). Laitepalveluiden tietojärjestelmä

on nimeltään EQU, liittymäpalveluilla on EXT ja tilapalveluiden tietojärjestelmä on

ESTA, joita kutsutaan 3E-tuoteperheeksi. Jokainen yksikkö toimii käytännössä saman

kaavan mukaan, mutta oman järjestelmän avulla. Jokainen järjestelmä puolestaan toimii

samalla toimintaperiaatteella, johon liittyy asiakas ja työntekijä. Joissain tapauksissa

toimintaan liittyy myös ulkopuolisia palveluntuottajia, jotka toimivat yhdessä yksikön

työntekijän kanssa.

Laitepalvelut huolehtivat laitteiden hankinnasta sekä niiden valmisteluista ja

kunnossapidosta. Asiakkaan tekemän tilauksen mukaisesti tuote valmistetaan

käyttökuntoon, viedään tai asennetaan paikalleen ja käyttöönotetaan. Tarvittaessa

tarjotaan myös käyttöopastusta ja myöhemmin sopimuksen mukaan hoidetaan ylläpito

ja mahdolliset päivitysoperaatiot. Sopimuksen mukaan laitepalvelut hoitavat

viankorjaukset, määräaikaishuollot ja asennukset. Laitteiden luovutuksen yhteydessä

niillä suoritetaan koekäyttö, jolla varmistetaan tuotteen toimivuus. Laitepalveluille

kuuluu myös monenlainen tekninen asiantuntijatuki, kuten selvitykset, suunnittelut,

muutos- ja päivitystyöt, projektityöt, neuvonta sekä laitteiden siirrot ja poistot.

Laitepalvelut ylläpitävät EQU-tietojärjestelmää, josta löytyy kaikki palveluiden

kohteena olevat laitteet.

Liittymäpalveluiden tehtävänä on huolehtia puheviestitekniikan palveluista sekä niihin

liittyvistä hankinnoista. Liittymäpalvelut ylläpitävät puhelin-, pikapuhelin-,

potilasviesti-, keskusradio- ja katastrofikuulutusverkkoja, jotka kuuluvat

puheviestitekniikan sopimuspohjaisiin palveluihin [Liittymäpalvelut, 2011]. Edellä

mainittujen viestiverkkojen käyttämiseksi tarvittavat puhelinpäätelaitteet hankitaan

liittymäpalveluiden toimesta, jotka vastaavat myös niiden päivityksistä ja mahdollisista

huolloista. Tarvittavat liittymät, niiden asennukset sekä niiden siirrot päätelaitteista

toisiin ja liittymäpoistot työllistävät liittymäpalveluita. Lisäksi liittymäpalveluiden osa-

alueisiin kuuluu sairaanhoitopiirin puheverkon hallinta ja siihen liittyvien palveluiden
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ylläpito. Puheverkkoa pyritään kehittämään jatkuvasti vakaammaksi ja

turvallisemmaksi, sillä sairaalan sisäinen viestintä on hyvin tärkeää sairaanhoidossa.

EXT-tietojärjestelmän ylläpito kuuluu liittymäpalveluille.

Tilapalvelut järjestävät kiinteistöhoidon, johon sisältyvät tilojen kiinteiden rakenteiden

ja verkostojen hoito sekä huoltotyöt. Tilapalveluille kuuluu lisäksi tilojen osuuden

rakennusten yleisten tilojen hoito, huolto ja siivous. Edellä lueteltuja tehtäviä kutsutaan

perustason kiinteistöhoidoksi, johon sisältyy seuraavat kohteet:

• Rakennuksen runko ja perustukset

• Rakennusten sisäpuoliset pintarakenteet

• LVI-järjestelmien ylläpito

• Höyry- ja kaasuverkostot

• Sähkönjakelu, varavoima ja valaistus

• Kiinteistön tele- ja automaatiojärjestelmät

• Siirtopalvelut

• Palo- ja VSS-suojelu

Nämä kohteet kuuluvat perustason kiinteistöhoitoon, mutta toki sairaalan eri

kustannuspaikoilla (osastot) on mahdollisuus tilata muutostöitä [Tilapalvelut, 2011].

6.2 Järjestelmien ominaisuudet

Huollon palvelualueen tuotannonohjauksen tietojärjestelmät eivät eroa toisistaan

suuresti. Suurimmat erot tulevat niiden tarkoitusperistä ja pienistä sisältöeroista. Niiden

käyttöliittymät on suunniteltu vastaamaan toisiaan, jotta käyttäminen helpottuisi. Kuten

jo aiemmissa kappaleissa todettiin, niin EXT sisältää liittymäpalveluita, EQU

laitepalveluita ja ESTA tilapalveluita. Jokaisessa järjestelmässä suurimmassa osassa

ovat sähköiset palvelupyynnöt, joita asiakkaat tekevät pyytääkseen palvelua. Tässä

työssä lähemmin kuitenkin esitellään vain EXT-tietojärjestelmä.

EXT-tietojärjestelmässä on kymmenen vaihtoehtoista toimintoa, jotka aukeavat

tekniikan intra-sivuston kautta. Toiminnot ovat seuraavia:
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1. Tee palvelupyyntö

2. Palvelupyyntöjen selaus

3. Työjono

4. Kunnossapitoilmoitus

5. Tila/roolinimien ylläpito

6. Liittymien selaus

7. Kustannusten selaus

8. Numeropankki

9. Liittymän perustiedot

10. Potilasviestijärjestelmät

Asiakkaat (sairaalan henkilöstö) käyttävät näitä kymmentä toimintoa saadakseen

palvelua tarvitsemiinsa töihin. Asiakas täyttää kohdan yksi mukaisen palvelupyynnön,

jossa kertoo tarkemmin mistä työssä on kyse. Palvelupyyntöä suorittaessa on viisi

mahdollista vaihtoehtoa, joista valitaan työhön parhaiten sopiva. Vaihtoehtoina ovat

liittymän avaus ja -sulku, lisäpalveluiden kytkentä, siirto/muutos ja vikailmoitus/muu.

Näillä vaihtoehdoilla saadaan palvelupyynnöt selkeään muotoon ja niitä selatessa näkee

suoraan, mitä kyseisessä pyynnössä käsitellään. Liittymän avauksessa asiakas voi tilata

sen joko yksityisen henkilön, osaston tai jonkin tietyn "roolin" käyttöön. Roolilla

tarkoitetaan esimerkiksi osastohoitajaa, sihteeriä tai insinööriä. Liittymän sulku on

nimensä mukaisesti liittymän ottaminen pois käytöstä. Lisäpalveluiden kytkennän

avulla voi tilata erillisiä palveluita kuten puheposti tai soitonsiirto. Siirto/muutos -

toiminnolla siirretään liittymä jonkin toisen henkilön käyttöön, jolloin palvelupyyntöön

kirjataan uuden henkilön tiedot. Vikailmoitus/muu -kohdassa voi valita tekeekö

palvelupyynnön liittymäongelmasta, potilasviestijärjestelmäongelmasta tai

liittymättömän palvelupyynnön. Siihen kirjataan pyynnön tekijän tiedot ja kuvaus

kyseisestä ongelmasta.

Palvelupyyntöjen selaus ja työjono ovat lähes samanlaisia toimintoja, jossa niiden

suorittavat voivat tarkastella saapuneita töitä ja valita sieltä itselleen työt, jotka aikoo

tehdä. Työt suoritetaan kuitenkin työjonon kautta. Suorittaja merkitsee työnsä itselleen,

jonka jälkeen tekee tarvittavat työt, ilmoittaa palvelupyynnön tilaajalle tehdyt työt,

laskuttaa sen ja kuittaa valmiiksi. Saapuneita palvelupyyntöjä voi selata esimerkiksi

työnumeron, liittymänumeron, palvelupyynnön tyypin ja -tilan tai sen

saapumispäivämäärän mukaan.
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Kunnossapitoilmoituksilla näkee tiedot liittymistä ja potilasviestijärjestelmistä sekä

niihin liittyvistä korjaustöistä. Asiakkaat tekevät tämän kautta vikailmoitukset liittyen

oman osaston korjaustöihin. Työn suorittaja ottaa työn vastaan, suorittaa sen, laskuttaa

ja ilmoittaa sen valmistumisesta. Tämän sähköisen lomakkeen avulla asiakkaan on

helppo tilata tarvitsemansa korjaustyö tekniikan intranetin kautta.

Tila/roolinimien ylläpito ilmoittaa hakutoiminnolla etsityn numeron omistajan ja sen

mille toimi- ja vastuualueelle sekä kustannuspaikalle se kuuluu. Hakutoiminnon

yhteydessä numeron perustietoihin voi tehdä muutoksia tila/toimintoliittymän

muokkausikkunan avulla.

Liittymien selaus -toiminto näyttää kaikki yksikön liittymät. Selauksen yhteydessä

suoritetaan haku joko liittymistä tai potilasviestijärjestelmistä. Sen voi tehdä joko

tietyllä numerolla, jolloin järjestelmä ilmoittaa sen numeron omistajan ja sen yksikön,

johon se kuuluu tai yksikön nimen mukaan, jolloin se ilmoittaa kaikki haetun yksikön

liittymät, niiden numerot, tyypin (analoginen tai digitaalinen puhelin) ja sen

tehtävänimikkeen. Hakuja voi tarkentaa valitsemalla sairaalan, toimipisteen,

toimialueen, vastuualueen tai kustannuspaikan tai vaihtoehtoisesti syöttää kaikkiin

edellä mainittuihin kohtiin hakuvaihtoehdot.

Numeropankki on hyödyllinen "työväline" koko sairaalan henkilökunnalle, sillä sen

kautta saa sairaalan sisäiset puhelinnumerot sekä hakutoiminnot nimien avulla. Haku

puhelinnumeron avulla antaa tulokseksi nimen, työnimikkeen, toimialueen ja osaston,

mutta esimerkiksi käyttäessä huollon palvelualueen viestitekniikan tunnusta 506,

tulokseksi tulee kaikki numerot, jotka on liitetty kyseiseen osastoon. Haun voi suorittaa

kaikilla vaihtoehdoilla, jotka esiintyivät edellisen haun tuloksissa.

Liittymän perustiedoista aukeaa lomake, jonka avulla voi hakea yksityiskohtaista tietoa

liittymästä. Suorittamalla haun numeron mukaan lomake antaa tarkat tiedot liittymän

omistuksesta, millaisella puhelimella liittymää käytetään, liittymän tilan, tunnukset sekä

sen avauspäivämäärän. Lisätiedoissa on tietoa kaikista liittymän vanhoista omistajista,

jolloin pysytään ajan tasalla siitä, ketkä kaikki ovat kyseistä liittymää käyttäneet.
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Potilasviestijärjestelmien toiminto toimii samalla periaatteella kuin edellinen eli

liittymän perustiedot toiminto. Tällä toiminnolla näkee potilasviestijärjestelmien

numeron, ryhmätunnuksen, sijainnin, montako laitetta sijaitsee samassa paikassa ja sen

haltijatiedot. Tämän avulla saadaan kytkettyä järjestelmä käyttöön ja pois käytöstä sekä

lähetettyä kunnossapitoilmoitukset.



33

7. Sisällönhallintajärjestelmä ja sen hyödyntäminen huollon
palvelualueella ja tekniikan vastuualueyksikössä

7.1 SharePoint 2010 -ohjelmiston kuvaus

Tuoteperhe nimeltään Microsoft SharePoint Server sisältää useita palvelinohjelmia,

joiden avulla voidaan toteuttaa www-sivustojen julkaisuja, työryhmätyöskentelyä,

dokumentoinnin hallintaa ja erilaisia hakutoimintoja. Microsoft Office SharePoint

Server 2007 (MOSS 2007) on nyt saanut jatkoa uudella tuotteella nimeltään SharePoint

2010. Molemmat edellä mainituista tuotteista ovat hyvin samanlaisia, mutta 2010 versio

sisältää monia uudistuksia 2007 versioon verrattuna.[Sininen meteoriitti, 2010]

SharePointin avulla sen käyttävät voivat tehdä yhteistyötä entistä helpommin

käyttämällä www-sivuja tietojen jakamiseen toistensa kanssa, hallinnoida asiakirjoja

alusta loppuun ja julkaista raportteja.[Microsoft, 2010a] SharePoint toimii internet-

selaimen kautta, joten käyttäjällä on mahdollisuus käyttää jaettuja tiedostoja tai luoda

itse niitä paikasta ja välineistä riippumatta. Siihen tarvitaan vain yhteys palvelimeen,

jossa SharePoint sijaitsee ja väline, josta löytyy internet-selain. Tiedostojen lisääminen

on helppoa ja vaivatonta sekä toisten luomien tiedostojen käyttö helpottaa selvästi omaa

työskentelyä. Luotuihin tiedostoihin voi asettaa erilaisia käyttöoikeuksia, esimerkiksi

erilaisten ryhmien mukaan. Toiset voivat lukea tiedostoja ja toiset katsella sekä muokata

niitä. Dokumentoinnin hallinta SharePointilla on järkevä ratkaisu juuri sen

toimintatavan takia. Koska SharePoint sijaitsee usein yrityksen tai organisaation

palvelimella, niin jokaisella työntekijällä on mahdollinen pääsy tiedostoihin työpaikalla

tai sen ulkopuolella. Dokumentit saadaan näin pois paikallisilta tietokoneilta ja ne

saadaan levitykseen verkkoon. Täten saadaan myös suuret paperipinot ja tiedostot pois

koneilta, jossa ne ovat riskinä tuhoutua mahdollisen tietokoneen hajoamisen yhteydessä.

7.2 Järjestelmän ominaisuuksia

Sivustot

SharePoint 2010 avulla luotuja sivustoja voisi kuvailla yrityksen "www-sivustojen

pääkonttoriksi". Ohjelma tarjoaa monipuoliset työkalut, joilla työntekijät pystyvät
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luomaan millaisia sivustoja tahansa ja yhtenäisen infrastruktuurin, joka helpottaa

sivustojen hallintaa. Järjestelmä antaa mahdollisuuden luoda lähes mitä tahansa aina

kollegoiden välisistä sivustoista asiakkaille suunnattujen internet-sivustojen luomiseen.

Kaikki edellä mainittu on suunniteltu tehtäväksi saman käyttöliittymän kautta.

Sivustojen luominen alusta loppuun on helppoa niin sanottujen heti käyttövalmiiden

ominaisuuksien avulla. Sivustot on muokattavissa myöhemmin esimerkiksi muuttamalla

niiden sisältöä haluamallaan tavalla, sivujen vuorovaikutteisia ominaisuuksia tai sivujen

asetteluteemaa muokkaamalla. Se, että onpa kyseessä aloittelija tai asiantuntija, ei

vaikuta siihen, ettei sivujen nopea luominen, mukauttaminen ja sivustojen

julkaiseminen voisi onnistua. SharePoint-sivustojen luomisen ja käytön helppous

taataan sen toimivuudella loistavasti muiden tekniikoiden kanssa, joita ihmiset käyttävät

töidensä tekemiseen. Microsoft Office-tuotteilla tehdyt työt voidaan tallentaa suoraan

SharePoint-sivustoille kaikkien käytettäväksi. Myös offline-tilassa työskentely onnistuu

SharePoint Workspacen avulla, jossa voi käsitellä sivustoja, asiakirjoja ja luetteloita.

Mikäli työskentely tapahtuu offline-tilassa, voidaan ottaa yhteys uudelleen

SharePointtiin ja synkronoida muutokset. Eri selainten tuki ja mobiilikäytön ominaisuus

mahdollistavat tiedon käsittelyn ja sisällön jakamisen toimistosta ja etätyönä. Sivustot

SharePointissa antavat käyttäjille heidän tarvitsemansa sisällön juuri siinä muodossa,

kuin he sen haluavat. Www-sivujen mukauttaminen käyttäjille onnistuu

käyttäjäryhmien kohdentamisella, monikielisellä liittymätuella ja käyttäjien

merkitsemisellä.[Microsoft, 2010b]

Tietojen yhdistäminen

SharePointissa tarjotaan yhdistelmäsovelluksia, joiden komponenttien avulla pystyy

muodostamaan, yhdistämään toisiinsa sekä määrittämään tehokkaita liiketoimintaa

avustavia yhteistyöratkaisuja. Tietojen yhdistäminen onnistuu helposti käyttämällä

esimerkiksi Microsoftin SharePoint Designeriä tai InfoPathia. Kyseisten sovellusten

ansiosta muun muassa Microsoft Visio-kaavioiden ja Access-tietokantojen jakaminen ja

käyttäminen on vaivatonta ja niiden käytössä ei tarvitse omata aiempaa ohjelmoinnin

taitoja. Tietokantojen ja muiden järjestelmien tietoja voi työstää aivan kuin ne olisivat

SharePointissa.[Microsoft, 2010c]
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Sisällön hallinta

SharePoint 2010 sisällönhallintaominaisuuksien ansiosta yrityksen sisäiset

tiedonhallinnat ja -siirrot helpottavat työntekijöitä. Yhteisöominaisuuksien ja

tehokkaiden hakuominaisuuksien ansiosta niistä pystytään luomaan toimiva

kokonaisuus, jota on helppo käyttää ja hallita. Myös yhteensopivuuskäytäntöjen

luominen on mahdollista, jolloin käyttäjä voi käyttää toimintoja tutulla käyttöliittymällä,

ikään kuin käyttäisi mitä tahansa Microsoftin ohjelmaa. Tulokseksi saadaan hyvin

hallittu tieto, joka tekee sen löytämisestä, jakamisesta sekä sen käyttämisestä vaivatonta.

Sisällönhallintaominaisuuksilla voi merkata tietoa sekä metatietoa, käyttämään

säilytykseen viittaavia aikatauluja, määrittää erilaisia tietueita sekä asettaa tietoja

säilytettäväksi. Toisin sanoen halutut tiedot voidaan säilyttää määrätyn ajan, mikäli niitä

tarvitaan myöhemmin. Tiedolle voidaan asettaa aika, jonka jälkeen se "vanhenee" ja

poistuu automaattisesti. Näin poistat mahdolliset riskit arkistoimisesta ja tiedon

poistamisesta syntyvien virheiden varalta. Sisällönhallinta helpottaa IT-kustannuksissa,

sillä yhdellä ohjelmalla (SharePoint) voi hallita asiakirjoja, tietueita sekä www-sisältöä.

Mikäli yrityksessä on aiemmin ollut käytössä muita sisällönhallintajärjestelmiä, niin

yhteiskäyttöstandardien, kuten XML:n tai REST:n avulla SharePoint osaa muodostaa

yhteyksiä niihin ja sitä kautta saada hallintaan vanhempaa informaatiota. [Microsoft,

2010d] XML tulee sanoista Extencible Markup Language, joka on rakenteellinen

kuvauskieli. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi tiedonvälitykseen sekä dokumenttien

tallennukseen. REST puolestaan tulee sanoista Representational State Transfer ja

tarkoittaa http-protokollaan perustuvaa arkkitehtuurimallia.

Haku

SharePoint sisältää intranet- ja henkilöhaun sekä liitäntöjä liiketoimintajärjestelmien

tietojen hakumahdollisuuden kustannustehokkaan infrastruktuurin kautta. Henkilöhaun

avulla käyttäjä voi selvittää kuka tekee mitäkin työtä ja sitä kautta olla yhteydessä

toiseen osapuoleen. Tällä tavoin useampi henkilö voi tehdä samaa työtä yhtä aikaa ja

jakaa omia tietoja keskenään työn läpiviemiseksi. Käyttäjien löytäminen hakutilanteessa

on pyritty tekemään helpoksi ja nopeaksi, sillä mitä nopeammin käyttäjä löytää muut

käyttäjät, sitä nopeammin he pääsevät yhdessä suunnittelemaan työtä ja näin niin

sanottu "turha työ" jää tekemättä. Hakutilanteessa SharePoint helpottaa tiedon

käsittelemistä tarjoamalla vuorovaikutteisen ja visuaalisen käyttökokemuksen, sillä
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useimmissa organisaatioissa esiintyy monenmuotoista tietoa. Haun monipuolisuuden

ansiosta hakutapahtuma itsessään ei ole hankala ja tarvittavat tiedot löytyvät helposti ja

halutussa muodossa. Hakutapahtuman parantamiseen pystyy itsekin vaikuttamaan

lisäämällä omia sanastoja, säätämällä hakujen merkityksellisyyttä tai hyödyntämään

muiden käyttäjien hakuvalintoja.[Microsoft, 2010e]

7.3 Versiot SharePoint 2010:stä ja sen uudistukset vanhaan versioon
verrattuna

SharePoint 2010:stä on olemassa kolme eri versiota. Versioiden väliset erot syntyvät

niiden sisällön tarjonnasta, jotka etenevät siten, että eniten ominaisuuksia on

edistyneimmässä versiossa. Versioiden nimet ovat:

• WSS 2010 – Windows Services 2010

• SPS 2010 Standard

• SPS 2010 Enterprise

WSS 2010 -versio on ilmainen eli sitä ei ole lisensoitu. Kyseinen versio esiintyy usein

extranet-työtilassa, jolloin jokainen yksittäinen työtila on oma sivustokokoelmansa ja

sen alle on mahdollista luoda uusia työtiloja. Jokaisella sivustokokoelmalla on aina

omat käyttöoikeudet, joten jokaiselle käyttäjälle on eri käyttöoikeudet eri sivustoille.

SPS 2010 Standard on lisensoitu versio ja usein käytössä intranet-toiminnoissa ja

ryhmätyötilaratkaisuissa. Standard versiossa on useita lisäominaisuuksia verrattuna

ilmaiseen WSS versioon, esimerkiksi julkaisusivustot. Sivustoilla käyttöoikeudet

peritään ylemmältä tasolta tai luodaan jokaiselle tasolle sekä niiden yksilölliset

oikeudet. SPS 2010 Enterprise sisältää samat ominaisuudet kuin kaksi edellä mainittua

versiota sekä lisäksi lomakepalvelin- ja liiketoiminnan hallintaominaisuudet.

Versioon 2010 on tullut monia toiminnallisia uudistuksia 2007 version jälkeen.

Ohjelmaa on pyritty parantamaan enemmän Office-tuotteiden kanssa yhteensopivaksi.

Microsoft tuotteiden integraatiomahdollisuudet ovat loppukäyttäjien kannalta olennaisin

uudistus, sillä ne toimivat hyvin yhteen ja tietoja voi jakaa helposti ohjelmien välillä.

Pääasiassa uudistukset keskittyvät sisällön tuottamisen ja jakelun toimintoihin sekä
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monen käyttäjän yhtäaikaiseen tiedon käyttöön ja muokkaukseen. Muita uudistuksia

ovat:

• useamman sovelluksen yhteentoimivuus

• kehittynyt tuki keskitetylle informaatioarkkitehtuurille ja metatietojen

hallinnalle

• monikieliset sivustot ja julkisten verkkosivujen luomisen mahdollisuus

• työskentelymahdollisuus offline-tilassa sekä etätyönä

• useiden selainten tuki

• mobiilityöskentely kehitelty toimivammaksi

• dokumentoinnin arkistointia ja elinkaarihallintaa parannettu

• multimediaesitysohjelmien tuki (Flash, Silverlight, videot, podcastit)

• kokonaisuuden uudistettu hallinta esimerkiksi organisaation dokumentaation

kanssa

• hakuominaisuutta tehostettu tehokkaammaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi

• web 2.0 -muotoilu, eli ohjelmien siirtäminen selainten hallittavaksi

• sosiaalinen media, jonka avulla käyttäjät saavat kollegoistaan henkilötietoja ja

esimerkiksi läsnäolotietoja.

[Sininen meteoriitti, 2009]
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8. Sisällönhallintajärjestelmä TORI:n luominen ja
käyttöönotto

8.1 TORI:n kuvaus

TORI luotiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) sisäiseksi järjestelmäksi, jota

pääsee hyödyntämään vain PSHP:n verkkoon luoduilla tunnuksilla. Se rakennettiin SPS

(SharePoint Server) 2010 Standard-versiota hyödyntäen ja tämä on käytössä vain

sairaalan verkossa. Alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti TORI:n perustettiin useita eri

sivustokokoelmia, joissa jokaisessa on yksi "omistaja". Omistajat päättävät

sivustokokoelman hierarkkisesta rakenteesta ja sen sisältävistä sivustoista sekä

valitsevat omaan sivustoonsa työntekijän, joka hoitaa sen päivitykset ja

sisällönhallinnan. Alla olevan kuvan mukaisesti sivustokokoelmina ovat kokoukset,

prosessit, projektit, keskustelut sekä koulutukset. Jokaiseen kokoelmaan sisältyy yksi tai

useampi työtila eri, joissa jokaisella on omat käyttötarkoituksensa. Tässä työssä

esiteltävät työtilat ovat nimeltään: Kokoukset päävalikosta HUPA-kokoukset, Prosessit

valikosta HUPA-prosessit sekä Projektit valikosta MATE Hankinnat.

Kuva 12. TORI:n pääsivu. (Esimerkkikuva luodusta ympäristöstä, Rantanen 2012)
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Koko sairaalan henkilökunnalla on tunnukset sairaalan verkkoon ja näillä tunnuksilla on

pääsy TORI:n etusivulle. Tästä eteenpäin ei pääse kuin hyväksytyillä käyttöoikeuksilla,

joten monella käyttäjällä TORI saattaa näyttää täysin tyhjältä vaikka todellisuudessa se

ei sitä olekaan. Käyttöoikeuksista kerrotaan tarkemmin lisää myöhemmässä

kappaleessa. TORI:n etusivulla on kaikkien käytettävissä tiedotteita ja ohjeita.

Tiedotteet sisältävät muun muassa lyhyehkön käyttöohjeen TORI:sta ja tarkempia

kuvauksia on ohjeet valikossa.

8.2 Sivustot ja työtilat

Sivustot ovat osia sivustokokoelmasta (kuvan 12. valikot kokoukset, prosessit, projektit,

keskustelut ja koulutukset) ja niitä voi olla monta kappaletta yhtä kohden. Kukin

sivustokokoelma siis sisältää vain yhden tason TORI:n pääsivulla, josta se haarautuu

joko yhteen tai useampaan sivustoon. Yhdellä sivustokokoelmalla on yksi omistaja,

joka pystyy hallitsemaan kaikkia kokoelman sivustoja. Jokaiselle sivustolle voidaan

määrittää oma "moderaattori", joka ylläpitää sitä ja sama henkilö voi myös toimia

useamman sivuston moderaattorina.

Kuva 13. SharePointin toimintaperiaatteen rakenne. (SharePoint 2010, Tieturi Oy)
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Kuvassa 13. on esitetty SharePointin toimintaperiaatteen rakenne, jonka avulla myös

TORI on rakennettu. Kokonaisuus toimii alkaen Farmista. Farmilla tarkoitetaan joko

yksittäistä palvelinta tai laajaa palvelinkokoelmaa ja näistä kahdesta sairaalan TORI

käyttää niin sanottua yksittäistä palvelinta, joka auttaa pyörittämään SharePoint

ohjelmaa. TORI on rakennettu ja asennettu palvelimelle, jonka kautta käyttäjät sitä

käyttävät. Seuraavassa vaiheessa oleva Web Application on sovellus, jolla sitä

käytetään.  TAYS:ssa  on  käytössä  Internet  Explorer  -selain  ja  se  onkin  ainut  sovellus,

jolla TORI:a voidaan käyttää. Selaimella siis avataan TORI ja sinne tehdyt muutokset,

lisäykset ja poistot sekä muut työt tallentuvat tietokantaan (Database), joka on ennalta

määritelty TORI:a varten. Neljä viimeistä vaihetta kuvaavat käyttäjän kannalta

tärkeimpiä kohtia ja ne ovat sivustokokoelma, sivusto, luettelo/kirjasto sekä

kohde/tiedosto. Sivustokokoelma on näistä "ylin" käsite, joka sisältää yhden tai

useamman sivuston. Sivusto puolestaan sisältää erityyppisiä luetteloita sekä kirjastoja,

jotka sisältävät kohteita ja tiedostoja. Tämä muistuttaa osaltaan tietokoneen

resurssienhallintaa, mutta se ei ole tämän sovelluksen tarkoitus.

Kuva 14. Yksittäisen sivustokokoelman esimerkkirakenne. (SharePoint 2010, Tieturi Oy)

Kuvassa 14. on yksittäisen sivustokokoelman esimerkkirakenne, josta näkee mitä ne

voivat sisältää. Sivustokokoelma on puumaisessa rakenteessa ydin, joka voidaan nimetä
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esimerkiksi jonkun alan mukaan. Kuvassa on kaksi sivustoa A ja B, jotka sisältävät

asiakirjastoja, luetteloita, kalentereita, tehtäviä, uutisia, yhteystietoja jne. Yhdellä

sivustokokoelmalla voi olla lukuisia käyttäjiä ja jokaisella on pääsy tiettyihin

sivustoihin sekä muihin palveluihin, mutta kaikilla ei välttämättä ole samoja

käyttöoikeuksia. (käyttöoikeuksista lisää kappaleessa 6.5) Sivustot tulisi nimetä siten,

että se on helposti ymmärrettävässä muodossa ja siitä näkee mitä se luultavasti pitää

sisällään. Esimerkiksi sairaalaympäristössä ne voidaan nimetä osaston mukaan, jolloin

käyttäjä tietää etsiä tietoja suoraan oikeasta sivustosta.

Sivustot luodaan olemassa oleviin sivustomalleihin, joita ovat työryhmä-, mukauttamis-,

ryhmätyö-, tyhjä- ja julkaisusivusto sekä työnkulkua seuraava sivusto ja yrityswiki.

Jokaisella sivustolla on oma tarkoituksensa sekä yksilölliset asetukset. Sivustoa

luodessa valitaan ensin jokin malli, jonka jälkeen muokataan asetuksia sellaisiksi, että

ne vastaavat sen tarkoitusta. Asetuksista löytyy lukuisia eri muokkausvaihtoehtoja,

joiden pääkohdat ovat käyttäjät ja käyttöoikeudet, valikoimat, sivustonhallinta, ulkoasu,

sivuston toiminnot ja reporting services. Käytetyimpiä yksittäisiä asetuksia ovat

seuraavat:

- henkilöt ja ryhmät

- sivusto-oikeudet

- sivuston sisältötyypit

- kirjastojen ja luetteloiden luonti

- alisivustojen ja työtilojen luonti

- sisältö ja rakenne

- otsikko, kuvaus ja kuvake

- sivuston ominaisuuksien hallinta

- poista tämä sivusto

Luodusta sivustosta voi tehdä Template sivupohjan, jolloin se tallentuu siihen sivustoon,

johon olet sen luonut. Tämän jälkeen luodessa uutta sivustoa voi käyttää jo aiemmin

luotua sivupohjaa, joka antaa täsmälleen samat arvot ja asetukset kuin mitä on valmiissa

sivupohjassa. Sivupohjan avulla voi luoda rajattoman määrän uusia sivustoja, joka

nopeuttaa työskentelyä. Sivupohjan avulla luotujen sivustojen otsikot ja mahdollinen

kuvaus täytyy kuitenkin muuttaa sen sivuston tarpeiden mukaiseksi sekä mahdollisesti

tarkastaa sen käyttäjät ja heidän käyttöoikeudet.
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Työtila vastaa sivustoa, mutta se on pienempikokoinen ja sisältää yleensä huomattavasti

vähemmän tietoa ja materiaalia. Työtilaan harvoin rakennetaan alisivustoja tai –työtiloja

ja niillä on aina jokin yksilöllinen käyttötarkoitus. Perusideana on, että sivustot

sisältävät työtiloja, mutta työtilat eivät sisällä sivustoja. Työtilat voivat sisältää

kirjastoja, luetteloita ja tehtäviä. Työtilaa luodessa voi valita erityyppisiä malleja, jotka

ovat asiakirja-, peruskokous-, tyhjä-, päätöksenteko-, vapaa-ajan tapahtuma- ja

monisivuinen kokoustyötila sekä blogi. Käyttäjän pitää tietää mihin tarkoitukseen

työtila  tulee,  jotta  tietää  valita  siihen  soveltuvan  mallin.  Jokaisessa  mallissa  on  pieniä

eroja, jotka erottavat ne toisistaan.

8.3 Kirjastot

Kirjastot luodaan joko sivuston tai työtilan sisään ja ne toimivat eräänlaisina luetteloina,

jossa voi luoda, säilyttää, päivittää ja hallita tiedostoja. Kirjaston näkymän voi muokata

haluamaansa muotoon, mutta yleisin tapa on listata tiedostot allekkain ja jonkin

sarakkeen mukaan loogiseen järjestykseen. Toinen tapa on luoda kansioita kirjaston

sisään, mutta tämä muistuttaa mielestäni liikaa PC:n omaa resurssienhallintaa.

Kansioiden luomista ei ole rajattu millään tavalla, joten niitä voi luoda halutessaan

rajaton määrä. Tätä en suosittelisi, sillä pidän selkeämpänä vaihtoehtona listata tiedostot

sarakkeiden mukaan. Tämä mahdollistaa tiedostojen nopean selaamisen ja löytämisen.

Tiedostojen nimeämisessä tulisi olla erityisen tarkka, sillä mikäli ne ovat huonosti

nimetty, niiden listaaminen ja loogisen järjestyksen ylläpitäminen on vaikeaa.

Kirjastot luodaan sivuston asetusten kautta ja luomisen yhteydessä voi asetuksista tehdä

haluamia muutoksia kirjaston rakenteeseen. Rakennemuutokset eivät ole suuria, mutta

antaa mukavasti pientä eroavaisuutta muihin kirjastoihin nähden. Suurimmat erot

syntyvät kirjastotyyppien perusteella, joka valitaan sen luomisvaiheessa. Valittavana on

kuva-, lomake-, resurssi-, tiedosto- ja wikisivukirjasto sekä PSHP-dokumentti. Edellä

mainitut vaihtoehdot auttavat ylläpitämään kirjastoa ja pitämään sen selkeänä käyttäjiä

varten. Nimenmukaisesti esimerkiksi kuvakirjastossa on käyttöliittymä, joka helpottaa

kuvien säilyttämisen. Lomakekirjastossa voi ylläpitää esimerkiksi XML-pohjaisia

lomakkeita, joita käytetään hyväksi organisaatiossa. Lomakekirjasto eroaa hieman

muista "tavallisemmista" kirjastotyypeistä kuten tiedostokirjasto, joka on mielestäni
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käytetyin tyyppi. Siinä pystyy säilyttämään monenmuotoisia tiedostoja kuten

esimerkiksi .doc, .ppt, .xls, .mdb ja .pdf. Eli toisin sanoen kaikki Microsoftin tuotteilla

luodut tiedostot voidaan säilyttää TORI:n kirjastoissa sekä lukuisia muita.

TORI:ssa käytetään kuitenkin pääsääntöisesti PSHP dokumentti –nimistä tyyppiä, jolla

saadaan suoraan luotua ympäristöön soveltuva käyttöliittymä. Mielestäni tämä helpottaa

käyttäjää hahmottamaan kirjastossa esitettävät tiedostot ja muut kohteet. Mikäli

sivuston jokaisessa kirjastossa käytettäisiin eri tyyppejä ja niistä muokattaisiin vielä

eriväriset, niin tämä luultavasti hämäisi käyttäjää ja TORI:n käyttämisestä tulisi turhan

haastavaa.

Mikäli käyttäjä avaa kirjastosta tiedoston, joka on jonkun muun sinne lisäämä, niin se

vaatii oikeudet sen muuttamiseen. Usein kuitenkin käyttäjällä on oikeus lukea ja selailla

tiedostoja, mutta muutoksiin tai niiden poistamiseen tarvitaan erilliset oikeudet. Mikäli

käyttäjällä kuitenkin on lupa muutoksia tehdä, se onnistuu helposti. Ensin avataan

tiedosto kirjastosta, tehdään halutut muokkaukset ja tallennetaan tiedosto.

Tallennusvaiheessa tapahtuu mielestäni käyttöä helpottava seikka. Se ehdottaa suoraan

oikeaa palvelinta ja polkua johon tiedosto tallennetaan. Näin tiedostot eivät tallennu

vääriin paikkoihin. Tallennusvaiheessa tiedostolle voi antaa uuden versionumeron, joka

pitää tiedoston eri versiot aikajärjestyksessä niiden luomispäivän mukaan. Jos

muokkausvaiheessa tapahtuu esimerkiksi vahingollista tiedon häviämistä, niin se

pystytään korjaamaan vanhan version palauttamisella. Näin vanhakaan tieto ei katoa,

sillä usein törmää tilanteeseen, jossa vanhat tekstit tulisi palauttaa, mutta se ei onnistu,

koska se tuli jo poistettua.

Tiedostoja voi luoda myös suoraan TORI:ssa. Tiedostojen luominen tapahtuu

valitsemalla kirjaston työkaluista tiedostot välilehti ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- asiakirja

- PSHP PowerPoint asiakirja

- PSHP Projektiasiakirja

- PSHP Kokousmuistio

- Tyhjä Excel-pohja

- Asiakirjan linkki
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Nämä vaihtoehtoiset tiedostonluomistyypit on räätälöity vain TORI:a varten ja eivät

siten ole käytettävissä missään muualla. Kuudesta vaihtoehdosta käytetyin on asiakirja,

joka avaa tyhjän Word-tiedoston. PSHP-alkuiset tyyppivaihtoehdot sisältävät graafisia

ominaisuuksia, jotka on suunniteltu PSHP:n tarkoituksiin ja näin ne valmistavat helposti

yhtenäisiä tiedostoja.

8.4 Ympäristön luominen

TORI:n rakentamiin työtiloihin käytin SharePointin omaa keskushallintaa (Central

Administration), jonka avulla loin ympäristölle pohjan ja sitä kautta lähdin

suunnittelemaan niiden sisältöä sekä sitä, mitä kaikkea mikäkin työtila tulisi pitää

sisällään. Ensimmäinen vaihe ympäristön luomisessa oli kuitenkin tarkka suunnittelu

siitä, mihin päävalikkoon (kokoukset, prosessit vai projektit), minkä niminen ja

tyyppinen työtila rakennettaisiin.

8.4.1 Kokoukset

Kokous-sivustoon luotiin HUPA-kokoukset-työtila ylläpitämään kahden ryhmän

sisäisiä kokouksia ja niihin liittyviä asioita sekä tiedostoja. Ryhminä toimivat Jory ja

Kery, jotka muodostuvat nimistä johtoryhmä sekä kehitysryhmä. Molemmista luotiin

oma alityötila HUPA-kokoukset-työtilaan, joiden avulla materiaalin säilyttäminen

onnistuu. Molemmat sisältävät kokous-työtiloja, jotka puolestaan sisältävät tietoa ja

materiaalia, joita on käsitelty kyseisissä kokouksissa. Kokoustyötiloja on mahdollista

luoda uusia aina sitä mukaan kuin niitä järjestetään, eli rajoitusta niiden luomisen

suhteen ei ole. Uusi kokoustyötila luodaan sivuston toimintojen avulla, jotka löytyvät

sivun vasemmasta ylälaidasta.
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Kuva 15. HUPA-kokoukset työtilan etusivu. (Esimerkkikuva luodusta ympäristöstä, Rantanen 2012)

HUPA-jory työtilaan luotiin Kokous 23-02-2011 -niminen kokoustyötila, jonka sisältä

löytyy oma sivu, jota käytettiin kyseisen kokouksen läpiviennissä. Sivulle on

mahdollista esittää kokouksen tavoitteet, osallistujat ja heidän yhteystiedot, esityslista ja

tiedostokirjasto. Sivulle olisi mahdollista luoda myös muitakin yksityiskohtaisia

toimintoja, mutta tämän kokouksen kohdalla nähtiin parhaaksi käyttää vain edellä

mainittuja ominaisuuksia. Mikäli esimerkiksi kokouksella on jotain tiettyjä tavoitteita

liittyen sen läpiviemiseen tai yleiseen suorittamiseen, niin ne voi lisätä etusivulla

olevaan tavoitteet-valikkoon. Kokouksen osallistujat toiminnon avulla nähdään helposti,

ketkä ovat olleet läsnä ja henkilön nimeä painamalla saa esiin kyseisen henkilön tietoja,

kuten vastuualuetiedot, jossa työskentelee, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Tätä

kautta voi myös halutessaan lähettää yksityisiä viestejä. Esityslistaan lisätään kaikki

kokouksessa käytävät aiheet. Jokaiselle "pääluvulle" annetaan esitysnumero, joilla voi

olla myös aliluvut. Luvut ja niiden otsikot toimivat samalla linkkinä, jota painamalla saa

esiin tarkemman kuvauksen esityksestä. Neljäntenä toimintona oleva tiedostokirjasto on

sananmukaisesti tila, jossa säilytetään tiedostoja, joita kokouksessa käytiin läpi, tai niitä
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mahdollisia liitetiedostoja, jotka halutaan jakaa kokouksessa osallistuville tai muuten

sitä seuraaville käyttäjille.

Kehittämisryhmän kokouksista luotiin suoraan kery-työtilaan kansiot kokouksen

päivämäärän mukaan. Jokainen kansio pitää sisällään sen kokouksen asiakirjat, mutta

johtoryhmään luotujen alityötilojen toimintoja ei näistä kirjastoista löydy. Eli tämä on

hieman "alkeellisempi" versio säilyttää tiedot ja asiakirjat kokouksesta, mutta mielestäni

myös hyvin toimiva sellainen. Tämän ylläpito jälkeenpäin on helpompaa, jos täytyy

lisätä tai poistaa asiakirjoja. Esimerkiksi otan kuvan 15. mukaisen Kokous 18.01.2011 –

kansion, johon on lisätty kolme asiakirjaa. Ne on luokiteltu aakkosjärjestyksessä, joten

niiden selaaminen on helppoa. Kansioon on luotu laji, nimi, muokattu ja

muokkaajavalikot, joiden mukaan asiakirjat voidaan järjestää. Lajilla tarkoitetaan

asiakirjan tiedostotyyppiä (esim. Word, Excel tai PowerPoint-tiedostoja), nimi on

asiakirjan nimi, muokattu valikossa näkyy päivämäärä sekä aika siitä, milloin tiedosto

on lisätty kansioon tai kun sitä on viimeisen kerran muokattu ja muokkaaja valikosta

näkee kuka tiedoston on lisännyt.

HUPA-kokoukset työtilasta löytyy myös työtilojen perusominaisuudet, kuten luettelot ja

keskustelut-valikot. Valikot on sijoitettu vasemmassa laidassa olevaan kehystettyyn

laatikkoon. Luettelot valikolla on kaksi alavalikkoa, jotka ovat Ryhmän tapahtumat ja

Tehtävät. Ryhmän tapahtumat-valikossa on kuukausikalenteri, johon voi merkata

tulevia tapahtumia ja kokouksien päivämääriä sekä kellonaikoja. Tehtävät-valikon

kautta onnistuu yksittäisten tehtävien merkitseminen. Jollekin yksittäiselle tapahtumalle

voi luoda oman merkinnän kalenteriin, joka näyttää tapahtuman koko keston,

tapahtumalle annetun nimen, vastuuhenkilön, työn sen hetkisen tilan (esim. aloittamatta,

käynnissä, lopetettu), määräpäivän, edeltäjät (jos tapahtuma on jatkoa jostain

aiemmasta), tapahtuman aloituspäivän sekä tarkemman kuvauksen tapahtumasta.

Keskustelut ja ryhmän keskusteluvalikoihin on mahdollista luoda keskusteluita aiheesta

kuin aiheesta, joihin jokainen jolla on oikeudet kyseiselle työtilalle voi osallistua

keskusteluun.
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8.4.2 Prosessit

Prosessit-sivustoon luotiin HUPA-prosessit niminen työtila, joka sisältää neljätoista

alityötilaa. Alityötilat ovat:

• TEK-Laitepalvelut

• TEK-Liittymäpalvelut

• TEK-Tilapalvelut

• RUPA-Henkilöstöruokailu

• RUPA-Potilasruokailu

• RUPA-Ruokatuotanto

• MATE-Hankintapalvelut

• MATE-Tarvikelogistiikka

• MATE-Kuljetuspalvelut

• MATE-Vaatehuolto

• SAHU-Puhtaanapito

• SAHU-Välinehuolto

• HUPA-Irtaimiston poisto

• HUPA-Kestävä kehitys

Edellä mainittujen alityötilojen nimien edessä olevat etuliitteet muodostuvat

seuraavanlaisista sanoista:

TEK = Tekniikka

RUPA = Ruokapalvelu

MATE = Materiaalipalvelu

SAHU = Sairaalahuolto

HUPA = Huollon palvelualue
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Kuva 16. HUPA-Prosessit-työtilan etusivu. (Esimerkkikuva luodusta ympäristöstä, Rantanen 2012)

Kuvan 16. vasemmassa laidassa olevan listan toisiksi ylimmäinen TEK-

Liittymäpalvelut on se prosessi, jolle tämän gradun valmistan, joten se on tässä

kappaleessa ainut työtila jonka rakennusvaiheita ja sisältöä käyn tarkemmin läpi. (alla

oleva kuva)
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Kuva 17. TEK-Liittymäpalvelut -työtilan etusivu. (Esimerkkikuva luodusta ympäristöstä, Rantanen 2012)

Liittymäpalveluiden työtilaan rakennettiin suurimmalta osin kirjastoja, jotka pitävät

sisällään monenlaisia tiedostoja. Kirjastot toimivat tiedostokirjastoina ja niiden tyypiksi

valittiin PSHP-dokumentti. Tämän tyypin avulla kirjaston luomisvaiheessa ei tarvitse

säätää jokaista yksityiskohtaa alusta alkaen, sillä se sisältää valmiiksi muokattuja

ominaisuuksia muun muassa PSHP:n värimaailman. Kirjastojen luominen tapahtuu

vasemmassa laidassa olevasta Kirjastot-painikkeen kautta. Tämän jälkeen valitaan kohta

"luo" ja eteen aukeavasta ikkunasta valitaan suodatusperuste. Suodatusperusteeksi

valitaan kirjasto ja kuudesta vaihtoehdosta haluttu vaihtoehto. Tässä kohtaa kuitenkin

itse valitsin aina PSHP dokumentti -vaihtoehdon. Tyypin valittua se nimetään haluttuun

muotoon ja painetaan luo-painiketta. Näin on luotu uusi kirjasto ja se ilmestyy ikkunan

vasempaan laitaa muiden kirjastojen alapuolelle.

Tähän työtilaan luotiin seitsemän kirjastoa, joista jokaisella on eri tarkoitus. Kirjastojen

nimet ovat:

• Ohjeet, menettelyt

• Prosessikuvaukset

• Ohjausryhmä
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• PUHE-tiimi

• POTVIES-tiimi

• JTUK-tiimi

• Sivuston sivut

Ohjeet, menettelyt-kirjaston rakenne luotiin siten, että sinne lisättäville dokumenteille

annetaan aina jokin dokumentin aihe sekä sen tyyppi. Aiheiden ja tyyppien arvot on

syötetty järjestelmään valmiiksi, josta sitten valitaan lisättävälle dokumentille sille

kuuluvat arvot. Dokumentin aiheina ovat erillisjärjestelmät, järjestelmätuki,

potilasviesti, vaihdeverkko ja yhteiset. Tyypit puolestaan ovat ohjeet, kuvaukset,

käytännöt, riskienhallinta/poikkeustilanteet ja kehittäminen. Aiheen ja tyypin

pakollisella määrittämisellä pyrittiin pitämään dokumentit järkevässä järjestyksessä,

jolloin niiden selaaminen ja arkistoiminen säilyy selkeänä. Tämän kirjaston sisällä

dokumentit voidaan järjestää aiheen, lajin, nimen tai tyypin mukaan.

Prosessikuvaukset-kirjasto pitää sisällään Liittymäpalveluiden prosessikartan ja kaikki

sen toimintaan liittyvät toimintaprosessit, jotka on kuvattu QPR-sovelluksella.

Prosessikuvaukset on esitelty luvussa 5.2.1 Prosessit ja niiden kuvaaminen, joten en

lähde niitä enää tässä tarkemmin esittelemään. Tätä kautta käyttäjät voivat tutustua

tarkemmin Liittymäpalveluiden toimintatapoihin.

Ohjausryhmä, PUHE-, POTVIES- ja JTUK-tiimi sekä Sivuston sivut -kirjastot toimivat

kaikki saman periaatteen mukaan. Toistaiseksi ne ovat tavallisia dokumenttien säilytys-

alueita, jotka auttavat käyttäjiä löytämään etsittävän dokumentin. Kirjastojen nimet

auttavat navigoimaan oikeaan kirjastoon, kunhan käyttäjä tietää minkä toiminnan

asiakirjoja on etsimässä.

Tämän työtilan luettelot ja keskustelut on jätetty toistaiseksi kokonaan täyttämättä,

mutta vastaisuuden varalle ne on kuitenkin säilytetty. Nämä kaksi toimintoa syntyivät

automaattisesti samalla, kun tämä työtila luotiin. Luvassa 8.4.1 Kokoukset selitettiin

tarkemmin nämä kaksi toimintoa, joten en lähde niitä enää kuvaamaan.

Työtilan etusivun luominen vei ehkä kaikkein eniten aikaa, koska sen ulkomuoto täytyi

ensin suunnitella, sen jälkeen miettiä miten sen saadaan toteutettua ja viimeisenä oli sen
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toteutus. Etusivulle on lisätty tehtävät (esimerkki tapaus), prosessikuvaukset, ryhmän

tapahtumat ja ohjeet, menettelyt -toiminnot joiden avulla työtilan käyttäminen

helpottuu. Neljästä edellä mainitusta toiminnosta kaksi kuuluu kirjastoihin ja toiset

kaksi kuuluu luetteloihin. Etusivun pikatoiminnot on tehty luomalla sarakkeita ohjelman

sisään, joista tiedostoa lisätessä valitaan kullekin sopiva vaihtoehto. Esimerkiksi ohjeet,

menettelyt-kirjastossa sarakkeina toimivat dokumentti, kokouspvm, otsikko, tyyppi,

URL-osoite, tekijä, muokkaaja sekä uloskuittaaja. Tässä näkymässä dokumentti-painike

toimii eräänlaisena pääotsikkona, jonka jälkeen on eroteltu, minkälaisesta dokumentista

on kyse. Vaihtoehdot on lueteltuna edellisellä sivulla. Tällä tavoin saadaan kaikki

kyseiseen kirjastoon kuuluvat dokumentit esille etusivulle ilman, että se veisi koko

sivun tilan. Nyt esille siis saatiin neljä eritoimintoa. Jokainen näistä neljästä

toiminnoista luodaan saman kaavan mukaan.

8.4.3 Projektit

Projekteihin loin MATE-Hankinnat (MATE = materiaalihuolto) nimisen työtilan, jonka

tarkoituksena on helpottaa erilaisten hankintojen suunnittelussa ja pitää kirjaa siitä, mitä

tarvitsee hankkia. Tähän työtilaan luotiin neljä alityötilaa joiden nimet ovat:

• Laitehankinnat

• Palveluhankinnat

• Tarvikehankinnat

• MATE:n sisäinen

Jokainen edellä mainituista alityötiloista toimivat omanaan ja jokaisen sisältö poikkeaa

toisistaan omien tarpeiden mukaisesti. Lisäksi MATE-hankinnat työtilaan luotiin

hankinnat 2011-luettelo, johon voi kirjata tarvittavat hankinnat ja antaa jokaiselle

hankinnalle yksityiskohtaisia tietoja. Tämä luettelo lisättiin etusivulle, josta käyttäjät

näkevät suoraan tämän hetkisen tilanteen tulevista hankkeista.

8.5 Käyttöoikeudet

TORI:ssa jokaiseen kohteeseen (esim. sivusto, työtila) pääsemiseksi tarvitaan

myönnetyt käyttöoikeudet. Oikeuksia voidaan myöntää kahdella tavalla, jotka ovat
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yksityiset oikeudet tai oikeuksien periminen ylemmältä tasolta. Oikeuksien periminen

ylemmältä tasolta tapahtuu seuraavasti:

Luodaan sivusto X ja sen sisään kirjasto Y. Mikäli Y-kirjasto perii oikeudet ylemmältä

tasolta, saa se silloin täysin samat oikeudet kuin X-sivusto. Oikeuksien myöntäminen

tapahtuu ainoastaan kohteen haltijoiden, eli omistajien toimesta.

TORI:ssa on monta tasoa, joihin oikeuksia voidaan myöntää. Ylimpään tasoon sisältyy

kaikki sivustot (esim. Kokoukset, prosessit ja projektit). Sivustoihin kuuluvat työtilat,

alityötilat, kirjastot, luettelot ja tiedostot. Jokaiselle edellä mainitulle tasolle on

mahdollista luoda erilaiset tunnukset eri käyttäjille. Yleensä kokousten, prosessien ja

projektien omistajilla on laajimmat oikeudet ja käyttäjät, jotka käyttävät TORI:a

harvoin, niin heille myönnetään suppeammat oikeudet. Oikeuksien myöntäminen

mahdollistaa ympäristöjen rakentajille mahdollisuuden luoda useita eri tasoja yhdelle

työtilalle, koska osa niistä voivat olla salaisia ja tarkoitettu vain tietyille käyttäjille.

Tällaisessa tapauksessa käytetään yksilöllisiä oikeuksia, jolloin jokaisella käyttäjällä on

rajattu pääsy sivuston sisällä.

Käyttöoikeuksien myöntämisprosessissa otan esimerkkitapaukseksi TEK-

Liittymäpalvelut-työtilan. Alla oleva kuva on yllä mainitun työtilan sivuston

käyttöoikeudet-sivulla.
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Kuva 18. TEK-Liittymäpalvelut käyttöoikeuksien luomissivu. (Esimerkkikuva luodusta ympäristöstä,

Rantanen 2012)

Käyttöoikeuksien myöntäminen tapahtuu sivun vasemmassa ylälaidassa olevista

painikkeista. (kuva 18.) Ne voidaan myöntää vaihtoehtoisesti ”Peri oikeudet”, ”myönnä

käyttöoikeuksia”  tai  ”luo ryhmä” -toimintojen avulla, joista jokaisella on hieman eri

tarkoitus. Peri oikeudet -toiminto antaa käyttäjälle samat oikeudet kuin mitä hänellä on

yhtä tasoa ylempänä. Myönnä käyttöoikeuksia sekä luo ryhmä -toiminnot voidaan

suorittaa saman kaavan kautta. Painamalla toista edellä mainittua painiketta ohjelma

avaa käyttöoikeuksien myöntäminen-ikkunan, joka antaa vaihtoehtoisia tapoja myöntää

oikeuksia. Ikkunan kautta voi valita yhden tai useamman käyttäjän kerralla, myöntää

oikeuksia sekä lähettää käyttäjille tervetulopostia oikeuksien myöntämisen jälkeen.
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Kuva 19. TEK-Liittymäpalvelut käyttöoikeuksien myöntäminen. (Esimerkkikuva luodusta ympäristöstä,

Rantanen 2012)

Käyttäjien valintaikkunan avulla voi antaa oikeuksia joko yhdelle, useammalle

käyttäjälle tai kokonaiselle ryhmälle kerrallaan. Ikkunassa esiintyvän laatikon sisään

syötetään käyttäjän nimi ja laatikon oikeassa alareunassa olevan punaisen symbolin

avulla järjestelmä varmentaa tiedot käyttäjästä oikeaksi. Tämän jälkeen annetaan halutut

oikeudet käyttäjälle/käyttäjille/ryhmälle joko Lisää käyttäjät SharePoint-ryhmään

(suositus) tai Myönnä käyttäjille käyttöoikeudet suoraan -toimintojen avulla. Lisää

käyttäjät SharePoint-ryhmään -toiminnon avulla käyttäjälle myönnetään jokin olemassa

olevista oikeusryhmistä. Näihin ryhmiin on valmiiksi määritelty oikeuksien tasot, jolla

pääsee käsiksi tiettyihin kohteisiin. Näin oikeuksien myöntäjän ei tarvitse jokaisella

kerralla määrittää erikseen oikeuksia, vaan voi suoraan valita jonkin oikeusryhmän

listalta. Samassa kohdassa voi vaihtoehtoisesti luoda uuden ryhmän ja määrittää sille

käyttöoikeudet. Seuraavilla kerroilla luodessa oikeuksia äsken luotu ryhmä on
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valittavissa. Tämä nopeuttaa toimintaa ja estää väärien oikeuksien päätymistä väärille

käyttäjille.

Kuva 20. TEK-Liittymäpalveluiden käyttöoikeuksien myöntäminen suoraan.  (Esimerkkikuva luodusta

ympäristöstä, Rantanen 2012)

Kuvassa 20. on esiteltynä Myönnä käyttäjille käyttöoikeudet suoraan -toiminto, josta

mainitsin edellisessä kappaleessa. Käyttöoikeuksien myöntäminen suoraan tapahtuu

valitsemalla jokin valintaruudulla varustetulla vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat

seuraavat:
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ñ Täydet oikeudet

ñ Suunnittelija

ñ Osallistuja

ñ Lukija

ñ Työtilan luonti

ñ Hyväksy

ñ Hierarkian hallinta

ñ Rajoitettu luku

ñ Vain tarkasteleminen

Sivustoja, työtiloja ja kirjastoja luodessa käytetyimpiä oikeuksia ovat olleet täydet

oikeudet, osallistuja sekä lukija. Täydet oikeudet saavat käyttäjät, jotka joko omistavat

jonkin työtilan tai ovat sen ylläpitäjänä. Ne ovat sanan varsinaisessa merkityksessä

täydet, sillä niiden avulla kohteeseen voi tehdä mitä haluaa. Nämä oikeudet omaavat

henkilöt ovat usein heitä, jotka tekevät suurimmat muutokset sivustoihin, työtiloihin ja

kirjastoihin. Lisäksi he ovat suurimmat ylläpitäjät ja lisäävät tiedostoja työtiloihin sekä

kirjastoihin. Osallistuja-oikeudet oikeuttavat käyttäjän tarkastelemaan, lisäämään,

päivittämään sekä poistamaan luettelon kohteita ja tiedostoja. Näin harvemmin

kuitenkaan toimitaan, sillä täysillä oikeuksilla varustetut käyttäjät ovat yleisempiä

ylläpitäjiä. Lukija-oikeudet on tarkoitettu ainoastaan sivustojen ja tiedostojen

tarkasteluun sekä niiden lataamiseen.

8.6 TORI:n käyttötarkoitukset

TORI:a käyttöönottaessa sille muotoutui monenlaisia käyttötarkoituksia. TORI:sta ei

ollut tarkoitus tehdä dokumentointiympäristöä, mutta siihen suuntaan se kallistui.

Tarkoitus oli luoda uudenlainen ympäristö, jonka avulla suoritettaisiin jokapäiväisiä

töitä, jossa dokumentointi olisi yksi osa tätä. Muut käyttötarkoitukset koostuvat töiden

mahdollisesta jakamisesta, kokouskutsuista ja -pöytäkirjoista, yksiköiden hankinnoista

sekä projektien hallinnallisista ominaisuuksista.
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8.6.1 Dokumentointi

Dokumentointi on tehdyn työn tallentamista sekä varastoimista tulevia käyttökertoja

varten. Dokumentointi on mahdollista suorittaa missä muodossa tahansa tai mitä

tietovälinettä käyttäen, kunhan se vastaa organisaation tarpeita. Dokumentoinnissa

käytetään yleisesti monitasoista mallia, jota tarkastellaan tarkemmin kuvassa 1. Kuvan

1. ylimmällä tasolla on kuvattu yrityksen ohjaukseen liittyviä asioita kuten sen lyhyt

esittely, keskeisiä arvoja ja periaatteita, visio, missio, strategiaa ja laatupolitiikkaa.

Seuraavalla tasolla on kuvattu organisaatiossa esiintyvää yhteistyötä ja sen rakennetta,

joissa prosessien kuvaukset ovat yksi tärkeimmistä osista järjestelmässä. Koko toiminta

tapahtuu eri prosessien kautta ja avainprosessit on kuvattu yksityiskohtaisesti

prosessikaavioiden ja – karttojen avulla. Onnistuneen lopputuloksen edellytyksenä on,

että järjestelmä selvittää vastaukset kysymyksiin mitä, miksi, miten, kuka, missä ja

milloin. Hyvin tehtyjen prosessikaavioiden ansiosta saadaan selville työnkulkua

koskevat asiat ja samalla ne toimivat työn kehittämisen apuvälineinä. Yhtä tasoa

alempana ovat työtapakuvaukset ja työohjeet. Tässä kohdassa kuvataan

yksityiskohtaisesti käytettävät työmenetelmät ja annetaan suoritusohjeita siitä, miten työ

tulisi tehdä. Myös laatuun liittyvät vaatimukset, vastuut sekä valtuudet kuvataan tässä

tasossa. Alimmalla tasolla kuvataan viiteaineistot, jolla tarkoitetaan työnkulkuun ja

prosessiin liittyviä ulkopuolista aineistoa. Esimerkkinä voi olla ohjelmien käsikirjat,

ohjeet, erilaiset määräykset, suositukset, lainsäädäntö tai toimintaprosessien kuvaukset.

[Lecklin, 2006]
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Kuva 21. Johtamisjärjestelmän dokumentointi. (Lecklin, 2006)

Montaako tasoa dokumentoinnissa sitten tulee käyttää? Toki se on jokaisen oma asia

miten dokumentoinnin hoitaa, mutta esimerkiksi pienyrityksissä voi riittää kaksikin

tasoa. Edellä kuvatun dokumentointitavan neljän tason menetelmä pitäisi olla riittävä

suurillekin yrityksille [Lecklin, 2006]. Tärkein asia dokumentoinnissa on sen selkeys.

Tieto, joka dokumentoidaan, on oltava helposti saatavilla sekä sen tulisi olla

ymmärrettävää. Se tulisi olla mieluiten sellaisessa muodossa, jotta suurin osa käyttäjistä

pystyy käyttämään tietoa. Eli tiedon muodostus vaiheessa ei kannata käyttää mitään

harvinaisia ohjelmia, varsinkaan suuremmissa organisaatioissa, joissa käyttäjiä voi olla

tuhansia. Kaikilla käyttäjillä ei välttämättä ole oikeuksia jokaiseen organisaatiossa

käytettävään ohjelmaan tai ne eivät muuten vain ole käytössä.

Tieto saattaa muuttua, jolloin myös dokumentoinnin ylläpidosta täytyy huolehtia.

Dokumentoinnissa voi käyttää versionhallintaa, joka takaa, että myös vanhemmat

versiot tiedoista saadaan hyötykäyttöön mahdollisten tarpeiden mukaan. Yleensä

versionhallinta toimii siten, että uusin päivitetty versio näkyy kaikille ensimmäisenä

vaihtoehtona, mutta myös muut versiot ovat tarkasteltavissa. Versionhallinnan saa myös

muutettua sellaiseksi, että vain uusin versio näkyy käyttäjille, mutta vanhemmat versiot

pysyvät tallessa niiden tallennuspaikassa.
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Dokumentointia voidaan suorittaa myös osana kehittämistoimintaa. Toiminta pyritään

systematisoimaan, joka näkyy eri tavoilla kerättyjen dokumenttiaineistojen kautta.

Kehittämistoiminnan kautta valmistuvat dokumenttiaineistot voidaan luokitella ainakin

neljään tyyppiluokkaan. Kehittämistoiminnan toteutukseen liittyy ensimmäinen

dokumentointityyppi. Tässä tyypissä keskitytään pitkälti toiminnan määrällisten

tunnuslukujen seurantaan, joita voivat olla toteutuneet suoritteet esimerkiksi

osallistujamäärät ja talousluvut. Työ- ja ohjausryhmien muistiot ovat hyvin olennainen

osa dokumentaarista tuotosta, jotka toimivat tärkeinä tiedonvälittäjinä

kehittämisprosessien sidosryhmille sekä kehitystoiminnan elinkaarta analysoiville

arvioijille. Toiminnan kuvaukset muodostavat toisen dokumentointityypin. Kalenteri on

oleellinen osa tätä dokumentointityyppiä, sillä sen avulla voidaan hahmottaa, miten

kehitys on mennyt eteenpäin, mitä ja milloin tehty sekä ketkä ovat osallistuneet

toimintaan. Kalenteri toimii monesti työntekijöiden välillä keskinäisenä

tiedonvälityskanavana, joissa voi esittää esimerkiksi työsuunnitelmansa.

Työsuunnitelmaan voi mahdollisesti liittyä jokaviikkoiset kokonaissuunnitelmat sekä

päiväkohtaiset suunnitelmat. Kolmantena dokumentointityyppinä on

kehittämistoiminnan epävirallinen seuranta, jonka mukaan esimerkiksi työntekijöiden

päiväkirjat ovat henkilökohtaisia reflektioita. Päiväkirjaan voi halutessaan kuvailla

työskentelyä osallistujien ja yhteistyötahojen kanssa, kaikki ideat ja oivallukset joita

tulee mieleen prosessin linjauksista, työtavoista ja työn tavoitteista. Huomioiden

kirjaaminen liittyen kehittämistyön yllättävistä käänteistä ja ristiriidoista auttaa

paikantamaan mahdolliset ongelmakohdat. Erilliset arviointidokumentit muodostavat

neljännen tyyppiluokan. Aiemmin mainitut kehittämistoiminnan ja toimintaa kuvaavat

sisällölliset dokumentaatiot on arviointiaineistoa. Arviointia on mahdollista täydentää

kasaamalla erillistä arviointiaineistoa. Arviointiaineisto kerätään suunnitelmallisesti ja

systemaattisesti, samoin toimitaan erillisten arviointiaineistojen kanssa. Se voidaan

kohdentaa autenttiseen materiaaliin, jolloin tietoa kasataan nykyhetkestä ja menneistä

tapauksista. Tietoa kerätään kyselyiden ja haastatteluiden muodossa ja keräyskohteena

käytetään kehitystoiminnan tavoitetta. [Toikko ja Rantanen, 2009]

8.6.2 Töiden jakaminen

Yksiköillä on mahdollisuus jakaa töitä keskenään, niin valmiita kuin keskeneräisiäkin.

Mikäli TORI tulee aikanaan saamaan ”monopoli”-aseman tämänkaltaisessa
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ympäristössä, tulee se varmasti helpottamaan työskentelyä. Mielestäni töiden jakaminen

suojattujen yhteyksien avulla sairaalan omassa verkossa on kätevä ja luotettava tapa

saavuttaa se henkilö, jolle työ on tarkoitettu. Esimerkiksi Word-tiedoston lisääminen

oman yksikön sivustolle on helppoa ja lisäksi siihen voi asettaa oikeudet siten, että

jokainen yksikön jäsen on oikeutettu lukemaan sitä ja vaikka vain yksi ihminen

muokkaamaan sitä. TORI:ssa töitä voidaan myös jakaa eri suorittajien kesken. Eli

yksittäisen projektin eri osa-alueet jaetaan monelle suorittajalle ja TORI:n sivustolla

käydään sen osa-alueet läpi. Tällä keinolla jokainen pysyy selvillä omista töistä ja saa

tarpeen vaatiessa tiedon kuka hoitaa minkäkin työn.

8.6.3 Kokouskutsut ja -pöytäkirjat

Yksi käyttökelpoinen ominaisuus on kokouskutsujen lähettäminen ja

kokouspöytäkirjojen pitäminen. Kokouskutsulla tarkoitan kutsun lähettämistä verkossa

jokaiselle kyseiseen kokoukseen osallistuvalle yksilölle. Käyttäjä voi valita halutessaan

kutsun saapuvan joko pelkästään TORI:iin tai TORI:iin ja sähköpostiin. Tämä siksi, että

jokainen saa kutsun nopeasti, sillä sähköpostia käyttää jokainen, mutta TORI:a tällä

hetkellä harvempi. Kutsusta ilmenee muun muassa kokouksen sijainti, osallistujien

nimet, esityslista, kokouksen aika ja sen mahdollinen vetäjä/vetäjät.

Kokouksen päätyttyä yksi osallistuneista henkilöistä kirjaa kokouspöytäkirjan TORI:iin.

Useimmat yksiköt valmistavat kokouksille joko oman työtilan tai kirjaston, jossa

säilytetään pöytäkirjoja. Jotkut puolestaan valmistavat jokaisesta kokouksesta oman

työtilan. Pöytäkirja sisältää usein edellisessä kappaleessa mainitut yksityiskohdat sekä

asiat ja päätökset joita on yhdessä käyty läpi.
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8.6.4 Yksiköiden hankinnat

TORI:iin luotiin testisivusto, johon jokainen yksikkö voi tehdä oman työtilan

hankintojaan varten. Työtilassa olisi tarkoitus pitää tietoa tulevista sekä voimassa

olevista hankinnoista.

Kuva 22. Esimerkki yksikön tekemistä tilauksista. (Esimerkkikuva luodusta ympäristöstä, Rantanen

2012)

Kuvassa 22. esiintyvä esimerkki on tehty materiaalihuollolle, johon on rakennettu sivun

vasempaan laitaan erinimisiä hankinnat-työtiloja. Jokainen työtiloista kannattaa nimetä

hankintojen tyypin mukaan, jotta käyttäjät pysyvät selvillä niiden sisällöstä. MATE

hankinnat-sivuston etusivulle loin Hankinnat 2011-näkymän, joka näyttää suoraan

meneillään olevia hankintoja ja niiden yksityiskohtaisia tietoja. Näkymät voi luoda aina

haluamaansa muotoon, joten kuvan malli ei ole ainut laatuaan.
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Kuvan mukainen näkymä on mielestäni ymmärrettävässä muodossa, sillä siitä selviää

selvästi hankinnan nimi otsikon alta ja aloitus- ja määräpäivä. Halutessaan siihen voi

merkata etenemisprosentit, tehtävän tilan (vaihtoehtoina esimerkiksi aloittamatta,

käynnissä, loppunut ja lykätty), hankinnan prioriteetin, mahdolliset edeltävät hankinnat

sekä vastuuhenkilön. Näillä tiedoilla käyttäjälle saadaan selvitettyä perustiedot

hankinnasta. Hankinnan otsikkoa klikatessa eteen aukeavasta ikkunasta näkee sen

tarkempia tietoja mitä sen luoja on merkinnyt. Nämä olivat kuitenkin vain esimerkkejä,

mutta mielestäni hyväksi havaittuja ominaisuuksia.

8.6.5 Projektien hallinta

TORI sopii mainiosti projektien hallintaan, koska sen ominaisuuksien avulla on

mahdollista jakaa töitä ja tiedostoja työntekijöiden kesken, dokumentoida kaikki

tiedostot, jolloin vanhaa Windowsin resurssienhallintaa ei enää tarvita, toimittaa

kokouskutsuja sekä jakaa niiden jälkeisiä kokouspöytäkirjoja. Kaikki edellä mainitut

asiat kuuluvat jokaisen projektin hallintaan ja ilman TORI:a ne pitäisi tehdä jollain

muulla keinolla. Huonossa tapauksessa ne toteutettaisiin joko paperiversiona tai

jokainen toiminta suoritettaisiin erillisellä ohjelmalla. Esimerkiksi kutsut lähetettäisiin

sähköpostilla, dokumentointi tapahtuisi resurssienhallinnan avulla verkkolevyltä käsin

sekä mahdollisten töiden jakaminen tehtäisiin suullisesti. Tässä on ongelmana, että ne

unohtuvat helposti tai jotkut asiat saattaa jäädä suorittamatta, koska niitä ei ole merkattu

mihinkään.



63

9. Kehitysehdotuksia ja yhteenveto

9.1 Kehitysehdotuksia

Yhtenä kehitysehdotuksena suosittelisin Designer-sovelluksen käyttöönottoa. Sen

opetteluun menisi varmasti paljon aikaa, mutta pidemmän päälle se voisi olla hyvä

ratkaisu. Designerin avulla TORI:sta voisi saada yhä monipuolisemman kanavan

päivittäisten asioiden hoitamiseen. Kyseinen alisovellus asennetaan suoraan TORI:n

sisältä. Valikosta löytyy Designer-toiminto, jota klikkaamalla TORI ehdottaa sen

asentamista, mikäli sitä ei ole vielä erikseen asennettu.

SharePoint Designer on tarkoitettu sivustojen ja työtilojen modifioimiseen, jonka avulla

ne pystytään viemään yhä pidemmälle. Tämä on mielestäni etu TORI:n käyttäjille, sillä

Designerillä ympäristöjä voi muokata helpommin käytettäviksi, mikäli ne ovat

käyttäjien mielestä liian monimutkaisia. Pyörää tällä sovelluksella ei kuitenkaan ole

tarkoitus uudelleen keksiä, vaan tavoitteena on saada aikaiseksi kaikille mieluinen

käyttöympäristö.

Designerin käyttö ei vaadi kokenutta ohjelmoijaa, vaan ilman kyseisiä taitojakin tällä

sovelluksella saa hyvää jälkeä aikaiseksi. Mikäli sovellus otetaan käyttöön, olisi hyvä

kuitenkin varmistaa, että löytyy henkilö, joka osaa sitä käyttää tai ainakin valita yksi

käyttäjä, joka toimisi ylläpitäjänä ja samalla eräänlaisena tukihenkilönä. Sovelluksen

opettelu ei vaadi aikaa päiväkausia, vaan jo muutaman tunnin opiskelun jälkeen tämän

käyttö alkaa olla hallussa.

Toinen kehitysehdotus on TORI:n hakutoiminto, joka toimii erittäin hitaasti. Sen

nopeuteen tuskin pystytään vaikuttamaan, mutta hakuehtoihin kylläkin. Varsinaisia

hakuehtoja kun tässä tapauksessa ei ole, niin niistä kannattaisi mielestäni lähteä

eteenpäin. Hakuehdoilla tarkoitan yksityiskohtaisempaa hakua, jossa haulle voisi

määrittää tarkentavia ehtoja, joiden avulla järjestelmä haun suorittaa. Myös haun

rajaukseen voisi tehdä muutoksia. Esimerkiksi yksikkö-, sivusto- tai työtilakohtaisen

rajaus kannattaisi tehdä, sillä se säästäisi käyttäjän aikaa huomattavasti kun haun

tulokset olisivat enemmän relevantteja kuin kokonaisvaltaisessa haussa, jossa

järjestelmä käy läpi koko TORI:n sisällön.
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Kolmas kehitysehdotus on SharePointin ja Outlookin synkronointi. Tämä onnistuu

kuitenkin vain, mikäli näiden kahden sovelluksen versiot täsmäävät. TAYS:ssa on

SharePoint 2010 versio ja Outlookista on 2007, joten tällä hetkellä ne eivät toimi

täydellisesti keskenään. Tällä hetkellä se toimii siten, että SharePointissa saa auki vain

Outlookin kalenterinäkymän. Mielestäni olisi hyvä, mikäli se onnistuttaisiin

synkronoimaan niin, että kaikki SharePointissa merkatut ajalliset tapahtumat

ilmestyisivät suoraan Outlookiin ilman, että käyttäjän pitäisi joka kerta merkata ne

erikseen omaan kalenteriin. Tällä tavalla kalenteri pysyisi aina ajan tasalla ja estäisi näin

päällekkäisten tapahtumien syntymisen. Versiosidonnaisuus hankaloittaa tätä projektia

suuresti, mutta heti kun sairaalassa siirrytään Outlook 2010 versioon, niin tämä

kehitystyö on mahdollista aloittaa.

TORI:sta olisi mahdollisuus luoda kokonaan korvaava ratkaisu Windowsin

resurssienhallinnalle sekä verkkolevyille. Mikäli henkilökohtaisista ja yhteisistä

verkkolevyistä luovuttaisiin, niin se vaatisi TORI:lta aika paljon suorituskykyä. Sen

tulisi sisältää kaikki samat ominaisuudet mitä Windows-ympäristö ja verkkolevyt

tarjoavat tällä hetkellä. TORI mahdollistaa Microsoftin tukipalveluiden käytön, joka

edesauttaisi siirtymistä tähän pysyvästi.

Viides taso-internet sivuilla julkaistussa vertailussa oli mielenkiintoisia asioita koskien

SharePointin hyödyntämistä intranetissä. Siinä kirjoitettiin seuraavasti:

”Kustannusmielessäkin intranet-käyttö on kaikkein kilpailukykyisin SharePointin alue

verrattuna avoimen koodin järjestelmiin. SharePointin ekosysteemi lisäosien ja

laajennuksien puolella on myös erittäin intranet-keskeistä. Käytännössä lähes kaikki

isommat it-järjestelmätuotteet tarjoavat nykyisin jonkinlaisia “SharePoint-

integraatiopalikoita”. [Viides taso, 2011].” TORI toimii tällä hetkellä TAYS:n

tekniikan intranetin tukena jokapäiväisessä toiminnassa.

9.2 Yhteenveto

Sisällönhallintajärjestelmän tarkoituksena on helpottaa organisaation tietoteknistä

toimintaa sekä yksinkertaistaa sitä. Järjestelmä antaa valmiudet tehostettuun
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työskentelyyn, sillä sen monipuolisuuden ansiosta useat organisaation toiminnot

voidaan toteuttaa järjestelmää hyväksi käyttäen.

Järjestelmän käyttöönottoon liittyy useita eri vaiheita, aina suunnitteluvaiheesta

varsinaiseen käyttöön asti. Tässä työssä kuitenkin keskityttiin vain yhteen vaiheeseen,

joka oli ympäristöjen luominen TORI:iin. Tässä vaiheessa varsinaiset tarpeiden

kartoitukset oli jo tehty ja seuraavana tehtävänä oli luoda erilaisia ympäristöjä

SharePoint-ohjelman avulla. Järjestelmän käyttöönotossa viimeinen vaihe olisi ollut

käyttäjien mahdollinen koulutus, käyttöönoton opastus sekä sisällön luomisen aloitus.

Ympäristöjen luominen alkoi TORI:iin tutustumisella, josta etenin suunnittelun kautta

varsinaiseen luomiseen. Alkuun loin itselleni mahdollisia käyttöliittymävaihtoehtoja

paperiversiona, joista alkoi kehittyä mallipohja tuleville ympäristöille. Mallipohjaa

hyödynsin eri sivustoissa, joita olivat: HUPA-kokoukset, HUPA-prosessit sekä MATE-

hankinnat. Jokaisessa luomassani sivustossa on samat perustoiminnot, kuten työtiloja ja

kirjastoja. Kussakin sivustossa olevat työtilat ja kirjastot ovat kuitenkin nimetty niiden

merkitysten mukaisesti.

Jokaisen sivuston sisältö luotiin vastaamaan sen tarkoituksia. HUPA-kokous -sivustoon

luotiin työtilat kahta ryhmää varten. Ryhminä toimivat johto- sekä kehitysryhmä, joihin

rakennettiin kirjastoja tarpeiden mukaisesti dokumentointia varten. HUPA-prosessit -

sivustolle puolestaan rakennettiin työtilat jokaiselle Huollon palvelualueen

ydinprosessille. Ydinprosesseina toimivat; Tekniikan laite-, liittymä- ja tilapalvelut,

Ruokapalveluiden henkilöstö- ja potilasruokailu, Materiaalihuollon hankinta- ja

kuljetuspalvelu sekä tarvikelogistiikka, Sairaala- ja välinehuollonpalvelu sekä koko

palvelualueen irtaimiston poisto sekä kestävä kehitys. Näistä työtiloista jokaisella on

oma sisältönsä, josta vastaa prosessin omistaja. MATE-hankinnat -sivustoon luotiin testi

mielessä Hankinnat 2011 -kirjasto, joka pitää sisällään tietoa kaikista tulevista,

meneillään olevista sekä menneistä hankinnoista.
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