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Työn tavoitteena oli selvittää toimeksiantajayritys UNA Oy:lle millaista lisäarvoa UNA 
lomakepalvelun käyttöönotto tuo kahden eri palveluketjun toimijoille, miten tätä lisäarvoa 
voitaisiin mitata ja millaisia haasteita palvelun käyttöönotossa on. Tutkittavat palveluketjut 
olivat Kelan Lääkärintodistus A:n (SV6) ja Traficomin Lääkärinlausunto ajoterveydestä -
lomakkeen (F122) palveluketju.  

 

Tutkimuksen aihe on merkittävä, koska terveydenhuollon asiakirjoja, kuten todistuksia ja 
lääkärinlausuntoja välitetään vuosittain satoja tuhansia kappaleita eri toimijoiden välillä, joista 
merkittävä osa paperisena postitse. Paperisten asiakirjojen tuottaminen ja niiden logistiikka 
aiheuttavat merkittävästi työtä sosiaali- ja terveydenhuollossa, asiakirjojen vastaanottajien 
prosesseissa ja edellyttää asiakkaiden omaa toimeliaisuutta. 

 

Tutkimuksessa kuvattiin nykyiset palveluketjut ja palveluketjut UNA lomakepalvelun 
käyttöönoton jälkeen. Palveluketjut havainnollistettiin uimaratakaavioina, jotta niiden 
ymmärtäminen olisi selkeämpää niin tutkijalle kuin tämän työn lukijallekin. Lisäksi 
uimaratakaavioita vertaamalla voitiin hyvin nähdä lisäarvon muodostuminen eri toimijoille 
palveluketjuissa. Jatkotutkimuksen kannalta uimaratakaavioita voidaan hyödyntää 
palveluketjuja edelleen kehitettäessä. 

 
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että digitalisaatio luo merkittävää lisäarvoa eri toimijoille ja 
UNA lomakepalvelun avulla voidaan esimerkiksi edistää kansalaisten maantieteellistä tasa-
arvoa ja vähentää palveluketjujen ilmastovaikutuksia. Tutkimuksen tulosten perusteella 
saatavaa lisäarvoa voidaan mitata erilaisilla mittareilla. Lisäksi tutkimuksessa ilmeni, että 
palvelun käyttöönoton haasteena ovat erilaiset käyttöönottoa hidastavat tekijät, kuten julkisten 
organisaatioiden päätöksenteon hitaus ja teknisen henkilökunnan riittämätön määrä. 
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The purpose of this thesis was to research the added value made by UNA Form Application. 
UNA Form Application is a new service made by client of this thesis UNA Oy. The study 
examined two service chains which were Kela’s Medical Certificate A’s (SV6) and Traficom’s 
Medical Report on Driving Health’s (F122) service chains. The study explored the functioning 
of these service chains and the added value that implementing a UNA Form Application would 
bring to the operators of these service chains. The study also examined how added value could 
be measured and what kind of challenges could be encountered in implementing the service. 

 

The subject of this thesis is significant as hundreds of thousands of medical documents such as 
certificates and medical reports are sent each year between different operators and most of them 
by paper mail. 

 

The study looked at existing service chains and service chains after the implementation of the 
UNA Form Application. Service chains were illustrated as swimlane diagrams to make them 
more understandable to the researcher and to the reader of this thesis. In addition, comparisons 
of the diagrams clearly showed the added value of different operators in the service chains. 
From the point of view of further research, swimlane diagrams can be used in further 
development of the service chains.  

 
The results of this study show that digitalisation provides significant added value for different 
operators and that the UNA Form Application can, for example, promote the geographical 
equality of citizens and reduce the climate impact of service chains. According to the results 
the added value can be measured by various indicators. Furthermore, the challenges of 
implementing the service are various factors that slow down the implementation process such 
as slowness of decision making by public organisations and lack of technical staff. 
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KESKEISET MÄÄRITELMÄT 
 
 
Digitalisoinnilla eli sähköistämisellä tarkoitetaan informaation, kuten kuvan, äänen ja tekstin 

pilkkomista ja siirtämistä binäärimuotoon eli digitaaliseen muotoon. Eduskunnan sosiaali- ja 

terveysvaliokunnan määritelmän mukaan Sosiaali- ja terveydenhuollossa digitalisaatiolla 

tarkoitetaan potilaita ja asiakkaita koskevan tiedon saattamista sähköiseen muotoon ja tästä 

seuraavaa tiedon siirtämistä sähköisessä muodossa tietoa käyttävien kesken. (Nykänen 2015.)  

 

Hiilijalanjälki termiä käytetään yleisesti kuvaamaan organisaation, tapahtuman, tuotteen 

valmistamisen tai yksittäisen henkilön tuottamien kasvihuonekaasujen eli hiilidioksidin (CO2) 

ja metaanin (CH4) kokonaismäärää. (Pavlova 2015.) 

 

Ketterän ohjelmistokehittämisen tavoitteena on kehittää ohjelmistoja nopeasti niin, että niitä 

pystytään edelleen kehittämään muuttuvien vaatimusten ympäristössä. Toisin sanoen 

järjestelmäkokonaisuuksien keskinäisten riippuvuuksien ei tule olla liian suuria. Termi on 

melko uusi, joten sille ei ole vielä muodostunut yksiselitteistä määritelmää. (Greer & Hamon 

2011; Rannanheimo, Skype-haastattelu 16.8.2019.) 

 

Lisäarvolla (Value added) kuvataan asiakkaan tai muun sidosryhmän kokemaa arvon lisäystä 

tilanteessa, jossa palvelun tai tuotteen ominaisuuksia muutetaan tavalla tai toisella. (Laamanen 

& Tinnilä 2009, 17.) 

 

Lomake tarkoittaa määrämuotoista asiakirjaa, kuten todistusta tai lausuntoa 

rekisteriviranomaisen tai etuuksien myöntäjien tarpeisiin. Määrämuotoiset asiakirjat ovat 

ensisijaisesti tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajien ulkopuolisille tahoille. 

(THL 2017a.) 

 

Lomakepalvelu on modulaariseen arkkitehtuuriin perustuva järjestelmäriippumaton 

tietojärjestelmäpalvelu sosiaali - ja terveydenhuollon lakisääteisten lomakkeiden tuottamiseen. 

(THL 2017a.) 

 

Modulaarisuus tarkoittaa tuotteen jakamista toiminnallisiin moduuleihin sen rajapintojen 

avulla. Jokaisella moduulilla on oma määrätty tehtävänsä tuotteen rakenteessa ja toiminnassa. 



 ix 

Tyypillistä modulaariselle tuotteelle on päivitettävyys, korjattavuus ja osien vaihdettavuus. 

Modulaarisuus mahdollistaa ketterän ohjelmistokehittämisen. (Seppänen 2019.) 

 

Palveluketjulla tarkoitetaan tietyn asiakasryhmän palvelukokonaisuutta. Palvelukokonaisuus 

koostuu eri toimijoista, jotka yhdessä vastaavat asiakkaan tarpeeseen luomalla palveluita 

yhdessä tai erikseen. Palveluketjussa asiakas siirtyy palvelusta toiseen toimijoiden yhdessä 

sopimalla tavalla. Siirtymisen tulee tapahtua tavoitteellisena ja johdonmukaisena ketjuna. 

(THL 2019a.)  

Strukturoitu data on dataa eli tietoa, joka on saatavilla rakenteellisessa muodossa, kuten 

sarake- tai rivijaoteltuna. Rakenteellisuutensa vuoksi strukturoitua dataa voidaan analysoida, 

käsitellä ja tallentaa. Toisin sanoen se on suoraan tietokoneen luettavissa.  (Akerkar & Sajja 

2016, s. 31-32.) 

Toimintamallilla tarkoitetaan toiminnan tai työn organisointi-, järjestämis- tai työnjakotapaa 

tai työn teoreettista mallia. (Pietilä, Eirola & Vehviläinen-Julkunen 2002, 152.)
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1 Johdanto 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n (2017b) mukaan erilaiset trendit 

toimintaympäristössä, kuten väestön ikääntyminen, moniongelmaisuus, kroonisen 

sairastavuuden yleistyminen ja terveydellisen epätasa-arvon kasvaminen, luovat muutosvoimia 

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmille. Muutosvoimat lisäävät julkisen sektorin menoja 

(Rissanen & Lammintakanen 2017, 31). Näin ollen resurssit tulisi kohdentaa tehokkaammalla, 

kestävämmällä ja vaikuttavammalla tavalla. Muutoksen edellytyksenä on sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelujen yhteensovittaminen ja palvelujärjestelmän uudistaminen. (THL 

2017b.)  

 

Terveydenhuollon asiakirjoja, kuten todistuksia ja lääkärinlausuntoja välitetään vuosittain 

satoja tuhansia eri toimijoiden välillä. Näitä asiakirjoja tarvitaan muun muassa eläke-, etuus- 

ja korvauspäätöksiä varten sekä ajokorttien uusimiseen ja myöntämiseen. Tällä hetkellä 

asiakirjat ja niistä saatava tieto liikkuvat useimmiten paperisena, mikä hidastaa 

päätöksentekoprosesseja ja aiheuttaa lisätyötä palveluketjujen monissa eri vaiheissa. 

Finanssiala ry:n, Traficomin, Kansan eläkelaitoksen (Kela) ja Sosiaali- ja terveysministeriön 

(STM) tekemän selvityksen (2018) mukaan terveydenhuollon asiakirjojen sähköistämisen 

avulla lisätään asiakkaiden yhdenvertaisuutta, pienennetään prosessien hiilijalanjälkeä, 

parannetaan resurssitehokkuutta ja edistetään tietojen hyödyntämisen kehitystyötä. 

(Finanssiala ry et al. 2018.) 

 

Tämän diplomityön toimeksiantajayritys UNA Oy on kehittänyt UNA lomakepalvelun 

terveydenhuollon asiakirjojen sähköisen välittämisen mahdollistamiseksi. Lomakepalvelun 

avulla asiakkaan lakisääteiset asiakirjat pystyvät liikkumaan reaaliajassa organisaatiolta 

toiselle. Tämän tutkimuksen myötä UNA Oy saa paremman käsityksen siitä, mitä lisäarvoa 

heidän tuottamansa Lomakepalvelu tuo eri toimijoille ja miten tätä lisäarvoa voidaan mitata. 

Lisäksi UNA Oy saa tietoa toimijoiden tahtotiloista. Akateemisen tutkimuksen näkökulmasta 

tutkimus on tärkeä, koska kansallista ja kansainvälistä tutkimusta aiheesta on vähän.   
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1.1 Tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaukset 

 

Tämän työn tavoitteena on selvittää eri organisaatioiden ja asiakkaisen saama lisäarvo, kun 

sosiaali- ja terveysorganisaatiot siirtyvät käyttämään paperisten potilasasiakirjojen sijaan 

digitaalisia asiakirjoja. Muutoksen mahdollistajana julkisella sektorilla toimii UNA Oy:n UNA 

lomakepalvelu.  

 

Tutkimuskysymykset: 

1. Mitä lisäarvoa lakisääteisten lomakkeiden digitalisointi ja UNA lomakepalvelu tuo 

valittujen palveluketjujen toimijoille? 

2. Miten lisäarvoa voidaan mitata? 

3. Mitä haasteita palveluketjujen toimintamallien muutoksissa voi ilmetä?  

 

Tutkimuksen aihe on valittu käsittelemään muutoksesta syntyvää lisäarvoa eri toimijoille, 

koska tutkittua tietoa aiheesta on varsin vähän. Tutkimuksessa ei laskennallisesti määritetä 

lisäarvoja, koska tarvittavan laajaa tietoa ei ole saatavilla. Tutkimus rajautuu käsittelemään 

kahden lakisääteisen lääkärintodistuksen palveluketjuja ja niiden toimijoita. Valituissa 

palveluketjuissa liikkuu valtavia määriä paperisia lääkärintodistuksia, joten palveluketjujen 

uskotaan sisältävän merkittävää digitalisaation potentiaalia. Lisäksi tutkimuksen taustalla on 

toimeksiantajayrityksen tarve selvittää tutkittavien palveluketjujen toimijoiden tahtotiloja. 

Digitalisoinnin tuoman lisäarvon selvittämisestä uskotaan olevan hyötyä muun muassa 

sosiaali- ja terveysalan sisäisen muutoksen motivoinnissa ja lomakepalvelun käyttöönoton 

läpiviennissä eri organisaatioissa. 

 

Työn teoreettinen viitekehys rakentuu Suomen sosiaali- ja terveyshuollon ja prosessien 

kehittämisen ympärille. Työssä tarkastellaan prosessien kehittämistä monen eri organisaation 

välisenä toimintana eli palveluketjun toimintana. Palveluketjun tarkoitus on tuottaa yhdessä tai 

erikseen muiden organisaatioiden kanssa palveluja asiakkaan tarpeisiin (THL 2019a).  
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1.2 Menetelmät ja aineisto 

 
 
Tämä tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, mikä on yksi laadullisen tutkimuksen 

muodoista (Kähkönen 2011, 31). Tutkimusmenetelmän valinta tehtiin tutkimuskysymysten 

perusteella. Tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Tämän 

metodin ansiosta haastatteluissa tutkija pystyi esittämään esimerkiksi täydentäviä kysymyksiä, 

jolloin epäselvyyksiltä vältyttiin. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 85-88.)  

 

Haastattelujen tavoitteena oli selvittää valittujen palveluketjujen toimijoita edustavien 

asiantuntijoiden näkemyksiä koskien tämän hetkisen palveluketjun tehokkuutta, palveluketjun 

kehittämistä sekä UNA lomakepalvelun käyttöönottoa. Toisin sanoen haastattelut olivat 

asiantuntijahaastatteluja, joiden tavoitteena oli tuottaa tietoa asiantuntijoiden 

erityisnäkemyksiä hyödyntämällä (Hyvärinen, Nikander & Ruusuvuori 2017, 219). 

Toimijoiden edustajat valittiin pääasiassa yhdessä UNA Oy:n kehitysjohtajan Pirkko 

Kortekankaan kanssa. Kähkösen (2011, 34) mukaan tapaustutkimuksen luetettavuuden 

kannalta on tärkeää hyödyntää haastattelujen lisäksi muitakin lähteitä. Tästä syystä 

haastattelujen lisäksi tämän tutkimuksen tutkimusaineistona hyödynnettiin aiheeseen liittyvää 

kirjallisuutta, artikkeleita ja verkkodokumentteja. 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan asiakkaan lakisääteisten lomakkeiden digitalisointia kahden 

käyttötapauksen kautta, jotka ovat lääkärintodistus A:n (SV6) ja lääkärinlausunto ajokyvystä -

lomakkeen (F122) palveluketjut. Ensin työn empiriaosuudessa määritetään nykyiset 

palveluketjut ja niiden haasteet toimijoiden edustajien haastatteluiden ja muiden lähteiden 

avulla. Tämän jälkeen määritetään haastattelujen ja muiden lähteiden avulla digitalisoinnin 

myötä muuttuneet palveluketjut. Palveluketjujen määrittäminen ja esittäminen toteutetaan 

prosessikaavioiden avulla. Lisäksi määritellään eri toimijoiden toimintamallien muutokset sekä 

muutoksiin liittyvät haasteet. Tutkimuksen tuloksena esitetään muutoksen tuoma lisäarvo 

palveluketjujen toimijoille sekä keinoja, joilla voidaan mitata tätä lisäarvoa UNA 

lomakejärjestelmän käyttöönoton jälkeen. 

 

 

 



 4 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

 

Tämä diplomityö koostuu seitsemästä kappaleesta (taulukko 1). Ensimmäinen kappale toimii 

diplomityön johdantona. Siinä esitellään lukijalle työn tausta ja tutkimuskysymykset sekä 

miksi ja miten työ on toteutettu. Seuraavat kaksi kappaletta muodostavat työn teoriaosuuden. 

Teoriaosuudessa esitetään tutkimuksen kannalta merkittäviä näkökulmia, joiden avulla 

voidaan vastata myöhemmässä vaiheessa työn tutkimuskysymyksiin. Työn empiriaosuus alkaa 

kappaleesta neljä. Kappaleessa esitellään toimeksiantajayritys ja tutkimuksen toteuttaminen. 

Kappaleet viisi ja kuusi käsittelevät tutkittavia palveluketjuja.   

 

Taulukko 1. Diplomityön rakenne 

 

 

Viimeisessä kappaleessa eli kappaleessa seitsemän esitetään tutkimuksen tulokset vastaamalla 

tutkimuskysymyksiin. Lisäksi arvioidaan tuloksia ja esitetään jatkotutkimus ja -

kehittämisehdotuksia. 

Kappale 1

• Johdanto
• Työntavoite, rajaukset ja tutkimuskysymykset
• Tutkimusmenetelmät, aineisto ja tutkimuksen rakenne

Kappaleet 

2 & 3

• Teoriaosuus
• Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä
• Palveluketjun kehittäminen

Kappaleet 

4, 5 & 6

• Empiriaosuus
• Tutkimuksen toteutus
• Lääkärintodistus A:n palveluketju
• Ajoterveyslomakkeen palveluketju

Kappale 7

• Työn tulokset
• Tutkimuksen keskeiset tulokset
• Tulosten arviointi
• Jatkotutkimus ja -kehittämisehdotuksia
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2 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄ 

 

Suomessa julkisen vallan on edistettävä väestön terveyttä ja turvattava jokaiselle riittävät 

sosiaali- ja terveyspalvelut perustuslain (1999/731 19§) mukaan. Kuten kuvassa 1 on esitetty, 

pohjan sosiaali- ja terveyshuoltojärjestelmälle luo valtion tuella toteutettava julkinen sosiaali- 

ja terveydenhuolto, mikä jakautuu julkiseen perusterveydenhuoltoon ja julkiseen 

erikoissairaanhoitoon. Kunnat vastaavat alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. 

Kunnat voivat tuottaa palvelut joko yksin tai muodostaa muiden kuntien kanssa yhteistoiminta-

alueita, kuten kuntayhtymiä. (STM 2013.)  

 

Kuva 1. Suomen terveyspalvelujen järjestäminen, tuotanto, rahoitus ja valvonta (STM 2013) 

 

Kuntien on myös mahdollista ostaa sosiaali- ja terveyspalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta, 

järjestöiltä tai muilta kunnilta. Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuoltoon eli niin kutsutun 

julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavat yksityiset 

yritykset ja järjestöt, joiden palvelut täydentävät julkisia palveluja. Asiakkaat voivat ostaa 

yksityisen palveluntuottajan palveluita suoraan palveluntuottajalta. Yksityisen 

palveluntuottajan asiakkaita voivat olla henkilöasiakkaiden lisäksi yritykset, kunnat ja 

kuntayhtymät. Suomen sosiaali- ja terveyspalveluista noin neljännes tuotetaan yksityisellä 

sektorilla. (STM 2013.)  
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Jokaisen kunnan on kuuluttava johonkin sairaanhoitopiiriin, joita on manner Suomessa 20. 

Sairaanhoitopiirien tehtävä on alueensa erikoissairaanhoidon järjestäminen. 

Sairaanhoitopiirien tulee kehittävää ja suunnitella erikoissairaanhoito niin, että 

perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito muodostavat toimivan kokonaisuuden. 

Sairaanhoitopiirien tehtäviin kuuluvat muun muassa kunnallisen terveydenhuollon tuottamien 

laboratorio- ja kuvantamispalveluiden, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä muiden vastaavien 

erityispalveluiden kehittämisen ohjaaminen ja laadun valvonta. Näiden lisäksi 

sairaanhoitopiirit vastaavat tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnasta alueellaan sekä 

kunnallisen terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensovittamisesta. (STM 2019a.) 

 

Suomessa suunnitteilla olevan maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteena on siirtää sosiaali- ja 

terveydenpalveluiden järjestämisvastuu 311 kunnalta 18 maakunnalle. Näin palveluiden 

järjestämisvastuu siirtyy isommille organisaatioille, kuten sote-yhteistyöalueille. Uudistuksen 

tarkoituksena on, että kansalaisille olisi saatavilla tasavertaiset palvelut, koska moni kunta ei 

kykene tuottamaan sosiaali- ja terveyspalveluitaan tarpeeksi kattavasti. Esimerkiksi pienien 

kuntien asukkaille pystytään turvaamaan tärkeät palvelut ja sujuva arki. Maakunta- ja sote-

uudistuksen tavoitteena on myös palveluiden nykyaikaistaminen eli palvelut uudistetaan 

digitaalisiksi, asiakaslähtöisiksi ja kustannustehokkaiksi. (STM 2019b; Valtioneuvosto 2019a.) 

 

Uudistuksen keskiössä on terveydenhuollon pirstaleisuuden vähentäminen organisaatioiden 

keskittämisellä, perusterveydenhuollon saatavuuden parantamisella ja palveluiden 

integraatiolla. Esimerkiksi yhteen toimimattomien ICT-järjestelmien (informaatio- ja 

tietotekniikka) puute rajoittaa hoidon jatkuvuutta ja koordinoinnin astetta. Tämän 

ratkaisemiseksi on kehitetty useita työkaluja, kuten kansallinen tietovarasto Kanta. Toisin 

sanoen Sote- ja maakuntauudistus edellyttävät mittavia ICT-investointeja. ICT-järjestelmien 

implementaatiolla uskotaan saavutettavan merkittäviä säästöjä. On tärkeää kuitenkin muistaa, 

että nämä järjestelmät eivät itsessään tuo säästöjä, vaan ne mahdollistavat toimintatapojen 

uudistamisen, josta syntyy säästöjä. (Valtioneuvosto 2019b; Valtioneuvosto 2017; Keskimäki, 

Tynkkynen, Reissell, Koivusalo, Syrjä, Vuorenkoski, Rechel & Karanikolos 2019.)  

 

Kansaneläkelaitos eli Kela on eduskunnan alaisuudessa toimiva Suomen sosiaaliturvan 

kehittäjä. Kuvassa 2 on esitetty Suomen sosiaaliturvan jakautuminen asumiseen ja työntekoon 

perustuvaan sosiaaliturvaan sekä toimijat, jotka ovat vastuussa eri sosiaaliturvista.  Kela hoitaa 



 7 

sairausvakuutusta, mikä on osa sosiaaliturvaa. Pakollinen koko väestön kattava 

sairausvakuutus jakautuu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen. Tämän 

tutkimuksen tapaustutkimuksessa käsiteltävä sairauspäiväraha maksetaan 

työtulovakuutuksesta. (STM 2013.)  

 

 

Kuva 2. Suomen sosiaaliturva (Kela 2019a) 

 
Seuraavissa kappaleissa esitetään sosiaali-ja terveyspalveluiden digitalisaation kannalta 

merkittäviä palveluita ja näkökulmia. Esiteltävien palveluiden toiminta on tärkeässä roolissa 

Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiossa ja digitalisaatiossa. 

 

2.1 Kanta-palvelut 

 

Kelan Kanta-palvelut muodostavat valtakunnallisen tietojärjestelmäpalvelun (STM 2019c). 

Kanta-palvelujen käyttäjiä ovat terveys- ja sosiaalihuolto, apteekit sekä kansalaiset (Kanta 

2019a). Tavoitteena on muodostaa keskitetty valtakunnallinen terveydenhuollon 

tietojärjestelmäpalvelu. Kanta-palvelut on kuvattu taulukossa 2.   
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Taulukko 2. Kanta-palvelut (Kanta 2019a; Kanta 2018a) 

Kanta-palvelu Palvelun kuvaus 

Omakanta - Kansalaisen verkkoasiointipalvelu. 

- Omakannasta kansalainen näkee omat reseptit ja terveystiedot 

sekä voi pyytää reseptin uusimista. 

- Alle 10-vuotiaan lapsen tiedot näkyvät huoltajalle. 

- Sisältää potilaan tahdonilmaisun, kieltojen ja suostumusten 

hallintapalvelun. 

Resepti-palvelu - Reseptimääräykset tehdään sähköisinä ja toimitetaan Kanta-

palvelujen kautta. 

- Puhelin- tai paperireseptit ovat poikkeustapauksia. 

Potilastiedon arkisto - Tietojärjestelmä, jota terveydenhuolto käyttää 

potilastietojärjestelmällä. 

- Mahdollistaa tietojen pitkäaikaisen säilyttämisen ja 

potilastietojen arkistoinnin sähköisesti sekä keskitetysti. 

- Arkistolaitoksen myöntämä sähköisen säilyttämisen lupa 

koskee myös vanhojen potilastietojen arkistointia, jolloin 

sähköiseen järjestelmään tallentamisen jälkeen vanhat tiedot 

voidaan poistaa alkuperäisestä lähteestä ja säilyttää vain 

Potilastiedon arkistossa. 

Lääketietokanta - Sisältää lääkkeen toimittamiseen ja määräämiseen tarvittavat 

tiedot mm. lääkkeiden hinta, keskenään vaihtokelpoiset 

lääkkeet sekä korvattavuus. 

Sosiaalihuollon 

asiakastiedon 

arkisto 

- Tietojärjestelmä, jota sosiaalihuolto käyttää asiakas 

tietojärjestelmällä. 

- Sosiaalihuollon asiakastiedot keskitetysti ja sähköisesti 

säilytettynä, mikä mahdollistaa tietojen pysyvän säilyttämisen 

ja aktiivisen käytön. 

Kysely- ja 

välityspalvelu 

- Terveydenhuollon ammattilaisten laatimat lausunnot ja 

todistukset voidaan välittää Kanta-palvelujen kautta sähköisesti 

terveydenhuollon ulkopuoliselle toimijalle, kuten Kelan 

etuuskäsittelyyn. 

Kelain - Hammaslääkäri tai lääkäri voi tehdä lääkemääräyksen 

ammattioikeutensa perusteella verkkopalvelussa. 

 

 

Tämän työn kannalta merkittävin osa Kanta-palveluita ovat potilastiedon arkisto ja 

terveydenhuollon todistusten kysely- ja välityspalvelu eli Kanta-viestinvälitys. Potilastiedon 

arkisto koostuu Tiedonhallinta- ja arkistointipalvelusta. Tiedonhallintapalvelusta löytyvät 
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potilaan keskeiset terveystiedot. Lisäksi Tiedonhallintapalvelusta löytyy potilaan 

tahdonilmaisun, kieltojen ja suostumusten hallintapalvelu. Sähköiset lääkemääräykset 

toteutetaan reseptikeskuksen kautta. Kansalainen pääsee katsomaan Potilastiedon arkistoon 

tallennettuja potilastietojaan ja sähköisiä reseptejään Omakannan kautta. (THL 2018.) 

 

Potilastiedon arkisto toimii aktiivisesti käytössä olevana potilastiedon tietovarastona ja 

keskitettynä potilastiedon pitkäaikaisarkistona. Arkisto on yhteensopiva Suomessa käytössä 

olevien potilastietojärjestelmien kanssa, terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät arkistoa 

oman potilastietojärjestelmänsä kautta. Terveydenhuollon ammattilaisilla on näin ollen 

potilaiden hoitotiedot laajasti käytettävissä. Lisäksi vältetään mahdollisia päällekkäisiä 

tutkimuksia ja parannetaan potilasturvallisuutta. Potilastietojen käytettävyys mahdollistaa 

hoitoketjujen toimivuuden yksityisen ja julkisen palveluntuottajien toimintayksiköiden välillä 

sekä tukee potilaan mahdollisuutta valita itse hoitoyksikkönsä. (THL 2018.)  

 

Potilastiedon arkiston käyttöönotto tapahtuu vaiheittain. Tietosisältöjen arkistoinnin eri vaiheet 

määrittelee sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista 

tietojärjestelmäpalveluista (165/2012, vaiheistusasetus sekä syksyllä 2015 annettu 

vaiheistusasetus). Tässä tutkimuksessa käsiteltävät lomakkeet kuuluvat kysely- ja 

välityspalvelun käyttöönottovaiheeseen. Käsiteltävät lomakkeet ovat Lääkärinlausunto 

ajokyvystä-lomake (F122) ja Lääkärintodistus A (SV6). (Kanta 2018a.) Kysely- ja 

välityspalvelun käyttöönottovaiheeseen kuuluvat näiden lisäksi Lääkärintodistus B (SV7), 

Lääkärintodistus D (SV10), Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta (SV97), Todistus 

raskaudesta tai jälkitarkastuksesta (SV75) ja Todistus matkakorvausta varten (SV67) (THL 

2019b).  

 

Seuraavaksi esitettävästä taulukosta 3 nähdään Potilastiedon arkistoon tallennettujen 

asiakirjojen tilanne 18.9.2019. Taulukossa 3 asiakirjoihin sisällytetään Tiedonhallintapalvelun, 

Vanhojen potilastietojen arkistointipalvelun ja Kuva-aineistojen arkistoinnin asiakirjojen 

määrät. Tallennetuista kuvista esitetään Kelan arvio, koska niistä ei ole saatavissa tarkkaa 

lukumäärää. (Hiljanen, sähköpostiviesti 19.9.2019.) Tässä työssä käsiteltävät asiakirjat 

kuuluvat taulukon 3 hoitoasiakirjoihin. 

 



 10 

Taulukko 3. Tilanne 18.9.2019 mennessä Potilastiedon arkistoon tallennetuista asiakirjoista (Hiljanen, 
sähköpostiviesti 19.9.2019) 

Asiakirjatyyppi Kappalemäärä 18.9.2019 

Kieltoasiakirjat 324 387 

Informointiasiakirjat 10 572 678 

Suostumukset (Potilastiedon arkisto) 3 631 380 

Suostumukset rajat ylittävän reseptin 

palveluun 

44 545 

Elinluovutustestamentit 571 419 

Hoitotahdot 124 298 

Reseptien kiellot 192 076 

Luovutusilmoitukset 210 240 369 

Palvelutapahtuma-asiakirjat 849 917 026 

Hoitoasiakirjat 811 011 519 

Vanhojen potilastietojen arkistointi -

palveluun arkistoidut asiakirjat 

56 695 529 

Kuva-arkistoon arkistoidut kuvat (noin 

lukumäärä) 

24 000 000 

Yhteensä 1 967 325 226 

 

Kuvassa 3 on esitetty, kuinka Kanta-palveluihin tallennettujen lomakkeiden toimituksen 

digitaalisesti terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille mahdollistaa Kanta-palveluiden 

kysely- ja välityspalvelu. Palvelu on THL:n ja Kelan yhteistyönä toteuttama. Palvelun 

toiminnallisuuden määrittelystä, toteutuksen ohjauksesta ja käyttöönoton seurannasta vastaa 

THL. Palvelun teknisestä toteutuksesta, palvelun ylläpidosta ja palvelun käyttäjiksi 

hyväksyttävistä asiakkaista vastaa Kela. (Kanta 2018a; Simkin, haastattelu 22.5.2019.) 

 

Kuvasta 3 nähdään todistusten välittyminen eri järjestelmien ja toimijoiden välillä, kun todistus 

välitetään sähköisesti vastaanottokäynnin yhteydessä. Todistus laaditaan 

potilastietojärjestelmässä. Todistuksen laativa henkilö eli tässä työssä käsiteltävien todistusten 
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tapauksessa lääkäri pyytää asiakkaalta suostumuksen lähettää todistus sähköisesti eteenpäin. 

Asiakkaan suostumus tarvitaan aina, kun potilastietoja luovutetaan potilasrekistereiden yli 

terveydenhuollon toimintayksiköltä toiselle. Asiakas voi antaa suostumuksensa kirjallisesti 

lomakkeella tai allekirjoittaa sen Omakannassaan. (Kanta 2019b.)  

 

Kuva 3. Todistuksen välitys vastaanottokäynnin yhteydessä (Kanta 2016) 

 

Kun lääkäri on laatinut todistuksen ja allekirjoittanut sen sähköisesti, potilastietojärjestelmä 

muodostaa sanoman eli viestin ja lähettää todistuksen Kanta-palvelujen Potilastiedon 

arkistoon. Kanta-viestinvälitys vastaanottaa sähköisen todistuksen, tallentaa sen Potilastiedon 

arkistoon ja lähettää potilastietojärjestelmälle kuittausviestin onnistuneesta tallennuksesta. 

Potilastietojärjestelmä saa palautteen onnistuneesta todistuksen tallennuksesta, muodostaa 

vastaanottajalle välitettävän sanoman ja lähettää sen Kanta-viestinvälityspalveluun. Kanta-

viestinvälitys välittää sanoman siihen määritetylle vastaanottajalle, kuten Kelalle. 
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Vastaanottaja vastaanottaa sanoman, tekee siihen vastaanottotarkistukset, rakenteen ja sisällön 

tarkistukset. Tämän jälkeen vastaanottaja antaa kuittausviestin Kanta-viestinvälityspalvelulle, 

että sanoma on vastaanotettu. Vastuu sanomasta ja sen jatkokäsittelystä siirtyy tässä vaiheessa 

vastaanottajalle. (Kanta 2016.) 

 

Seuraavaksi Kanta-viestinvälitys saa kuittauksen onnistuneesta sanoman vastaanotosta, 

tallentaa Potilastiedon arkistoon todistussanoman metatietoihin tiedot todistuksen 

välittämisestä (vastaanottaja, välitysperuste ja välittämispäivämäärä) ja lähettää 

potilastietojärjestelmälle kuittausviestin onnistuneesta sanoman välityksestä. 

Potilastietojärjestelmä saa palautteen onnistuneesta todistuksen välityksestä. Lääkäri saa 

palautteen sanomasta ja tarvittaessa tulostaa ja allekirjoittaa asiakkaalle todistuksen. 

Paperitulosteisiin tulee todistus- ja vastaanottajakohtainen teksti, kuten Kelan vastaanottamiin 

’Tämä todistus on lähetetty Kelaan’. Asiakas näkee todistuksen myös Omakanta-palvelussa, 

josta sen voi tulostaa selaintulostuksena. Omakanta-palvelussa näytetään todistuksen 

yhteydessä myös välitystä koskevat tiedot eli vastaanottaja ja välitysperuste sekä 

välityspäivämäärä. Välitystiedot näkyvät myös selaintulosteessa. Asiakas voi katsella ja 

tulostaa välitetyn todistuksen myös Kelan asiointipalvelusta. (Kanta 2016.)  

 

2.2 Suomi.fi-palvelu 

 

Väestörekisterikeskuksen tuottamasta Suomi.fi-palvelusta kansalainen ja yritykset saavat 

tietoa julkisen hallinnon palveluista. Palvelusta löytyvät viranomaisten sähköiset palvelut, 

lomakkeet ja kuntien palvelutarjonta. Palvelusta löytyy esimerkiksi ohjeet omaisen asioiden 

hoitamiseen kuoleman kohdatessa. Palveluun kirjautumisen jälkeen kansalainen voi tarkastella 

esimerkiksi omia rekisteritietojaan. Suomi.fi-palvelussa kansalainen voi myös valtuuttaa 

haluamansa henkilön asioimaan hänen puolestansa tai pyytää valtuutusta asioida toisen 

puolesta. (Väestörekisterikeskus 2018; Taloustaito 2017.) 

 

Suomi.fi-palvelussa kansalainen voi päättää haluaako hän vastaanottaa viranomaisten viestejä 

sähköisesti vai kirjeitse. Sähköisen postituksen valittuaan kansalainen saa postit Suomi.fi:n 

Viestit-palveluun kaikilta niiltä viranomaisilta, jotka ovat ottaneet palvelun käyttöönsä. Viestit-

palvelu toimii kansalaisen niin sanottuna sähköisenä postilaatikkona. Tällä hetkellä 

kansalainen voi saada Viestit-palveluun ilmoituksen esimerkiksi äänioikeudestaan tai ajokortin 
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voimassaolon päättymisestä. Palvelusta on saatavilla myös mobiilisovellus, jossa kansalainen 

voi lukea ja vastata viesteihin. Lisäksi sovellus ilmoittaa, kun uusi viesti saapuu Viestit-

palveluun. Viestit-palvelu säilyttää kansalaisen viestit, jolloin niihin pääsee aina tarvittaessa 

käsiksi ja vältytään myös saadun paperipostin hukkaamiselta. Tavoitteena on saada kaikki 

julkishallinnon mukaan luettuna kuntien lähettämä posti Viestit-palveluun. Tähän on kuitenkin 

vielä matkaa. (Väestörekisterikeskus 2018; Taloustaito 2017; Viskari, Paasi & Luukkonen 

2019.) 

 

2.3 Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio 

 

Palveluiden integraatiolla tarkoitetaan tilannetta, missä asiakkaat saavat palvelunsa 

saumattomasti ja oikea-aikaisesti. Integraatio toteutetaan asiakkaan tarpeen mukaisesti, jolloin 

hyötyvät erityisesti asiakkaat, jotka käyttävät paljon sosiaali- ja terveyspalveluita. Paljon 

palveluita käyttävien osuus väestöstä on THL:n arvion mukaan noin 10 %. (THL 2019a.) 

Lisäksi kansainväliset megatrendit, kuten digitalisaatio, väestön ikääntyminen, 

ilmastonmuutos ja kaupungistuminen luovat muutosvoimia terveydenhuollon sektorille. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden integroinnin tarvetta lisää ICT-sovellutusten nopea kehitys, 

koska järjestelmien kehityksestä seuraa haitallista eriytymistä ja erikoistumisen tarvetta 

ammattiryhmissä. ICT-sovellutusten kehityksen myötä syntyy kuitenkin myös uusia 

mahdollisuuksia rakentaa integroinnin välineitä ja muotoja. (Sinkkonen, Taskinen & Rissanen 

2017, 109-110.) 

 

Julkisten organisaatioiden siiloutuneisuus eli eriytyminen on Suomessa yksi merkittävimmistä 

syistä integroida palveluita (Sinkkonen et al. 2017, 110). Keskimäen et al. (2019) mukaan 

Suomen eriytynyt terveydenhuolto alentaa palvelun laatua. Siilomainen toimeenpano - ja 

valmistelutapa, on todettu Suomen haasteeksi muun muassa vuonna 2010 Taloudellisen 

yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n (engl. Organisation for Economic Co-operation and 

Development) toteuttamassa maa-arvioinnissa (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2018). 

Organisaatioiden ollessa liian erikoistuneita tapahtuu siiloutumista. Sosiaali- ja terveysaloilla 

organisaatioiden erikoistuminen on tärkeää tiettyyn pisteeseen asti, jolloin taataan riittävä 

asiantuntemus, osaaminen, organisaation toiminnan tehokkuus ja palveluiden laatu. Heikosti 

toteutetulla eriytymisellä on kuitenkin negatiivisia seuraamuksia. Tällaista negatiivistä 

eriytymistä on muun muassa ammattilaisten ja yksiköiden liiallinen työnjako. Näin toimijoiden 
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välille syntyy vaikeasti ylitettäviä rajoja, mitkä vaikeuttavat toimivaa yhteistyötä. (Sinkkonen 

et al. 2017, 111.)  

 

Organisaatioiden siiloutuneisuuden lisäksi Suomessa palveluiden integroinnin haasteena on 

valtava terveydenhuollon tietojärjestelmien määrä, jotka eivät juurikaan keskustele keskenään. 

Esimerkiksi merkittävä osa lääkäreiden työajasta kuluu tietojen päivittämiseen, kun tiedot eivät 

kulje eri järjestelmien välillä. Tästä syystä Suomessa on käynnissä sote -uudistuksen lisäksi 

valtavia it-hankkeita, jotka muuttavat terveydenhoitoa käytännön tasolla. (Kotilainen 2017.)  

 

Datapohjaisessa terveydenhuollossa järjestelmien yhteen toimivuus ja standardointi ovat 

avainasemassa, jotta tietoja voidaan hyödyntää monipuolisesti. Terveydenhuoltoalalla on 

kuitenkin edelleen standardointia koskevia ongelmia, koska data on usein hajanaista tai sitä 

syntyy useissa eri tietojärjestelmissä, jotka eivät ole yhteensopivia keskenään. Tutkimus, 

kliininen toiminta, sairaalapalvelut, koulutus ja hallinnolliset palvelut on järjestetty siiloihin. 

Monissa organisaatioissa jokainen siilo ylläpitää omaa erillistä organisatorista data ja 

informaatio infrastruktuuria. Tämä aiheuttaa esteitä eri lähteistä saatavien tietojen 

yhdistämiselle ja analysoinnille. Avoimet rajapinnat ja teknologian integrointi edellyttävät 

standardeja, joilla helpotetaan palveluketjujen komponenttien yhteen toimivuutta. (Mayer et al. 

2016.) 

  

Alla esitetään yhteenvetona palveluiden onnistuneen integraation edellyttäviä tekijöitä. (THL 

2019a.): 

1. Yhteensopivat tietojärjestelmät. 

2. Datan yhteensopivuus toimijoiden välillä. 

3. Tiedon ja datan laatu. 

4. Johdon sitoutuminen muutokseen. 

5. Toimiva monialainen yhteistoiminta. 

6. Asiakasta osallistava ja tarvelähtöinen työote. 

7. Läpinäkyvä tiedon jakaminen. 

8. Palveluprosessien vaikutusten ja etenemisen seuranta. 

9. Rahoituksen ja toteutuksen toimiva integraatio. 
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2.4 Digitalisaatio Suomen terveydenhuollossa 

 

”Julkisen hallinnon asiakkuusstrategian mukaan viranomaisten tulee huolehtia siitä, että 

sähköinen kanava on asiakkaalle houkuttelevin vaihtoehto” (Valtiovarainministeriö 2019) 

 

Jotta digitalisaatiosta saadaan mahdollisimman paljon lisäarvoa, palvelut tulee suunnitella 

uudelleen asiakaslähtöisesti ja toimintamalleja muuttaa yli virastorajojen. Nykyisten 

terveydenhuollon prosessien muuttaminen digitaaliseen muotoon ei ole pitkällä aikavälillä 

kestävä ratkaisu. Osalle julkisen sektorin toimijoista haasteena on nähdä digitalisaatio 

toimintamallien uudistamisena eikä pelkästään lomakkeiden digitointina. Toisin sanoen 

virastokeskeisestä siilomaisesta digitoinnista tulee siirtyä asiakaslähtöiseen digitalisaatioon. 

(Parviainen, Kääriäinen, Honkatukia & Federley 2017, 17.) Esimerkkinä tästä on kuvassa 4 

esitetty asiakkaan omahoidon nykyinen ammattilaislähtöinen malli ja tulevaisuuden 

asiakaslähtöisyyteen perustuva malli. 

 

 

Kuva 4. Omahoidon tavoitteet (Valtioneuvosto 2017) 

 

Kuvassa 5 on esitetty Sotedigi-tavoitetila 2030. Palveluiden digitalisaation ansiosta vuoteen 

2030 mennessä tavoitteena on asiakkaan ja ammattilaisen toiminnan tehostuminen. Tällöin 

sosiaali- ja terveyshuollon ammattilaisten käytössä olevat järjestelmät mahdollistavat työn 

tehokkaan kohdentamisen ja reaaliaikaiset asiakastiedot aina tarvittaessa. Asiakkaan käytössä 
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olevat sähköiset palvelut mahdollistavat turvallisen asioinnin sekä palveluiden koordinoinnin. 

(Valtioneuvosto 2017.)  

 

 

Kuva 5. Sotedigi-tavoitetila 2030 (Valtioneuvosto 2017) 

 

Parviaisen et al. (2017, 31) mukaan suurien käyttäjävolyymien palvelut ovat otollisia 

digitalisoinnille. Jotta digitalisaation tuoma hyöty saavutetaan, tulisi sähköisten palveluiden 

käyttöasteet saada riittävälle tasolle mahdollisimman nopeasti. Palveluiden digitalisoinnin 

vaikutus sote-palveluihin asiakasmäärien ja kustannusten näkökulmasta on esitetty kuvassa 6.  

Kuvasta nähdään, että palvelut, joiden asiakasvolyymit ovat suuret, kannattaa siirtää 

digitaalisten palveluiden piiriin. Näin vapautuu resursseja fyysistä palvelua vaativille 

palveluille, joiden asiakasmäärät ovat pienemmät, mutta tapaukset ovat vaativampia ja 

tarvitsevat ammattihenkilökunnan asiantuntemusta. Toisin sanoen digitalisaation potentiaali 

riippuu palvelusta sen digitalisoinnin helppouden mukaan (Parviainen et al. 2017, 53). 

 

Kuva 6. Digitalisaation vaikutus sote-palveluihin (Valtioneuvosto 2017) 
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Tämän diplomityön keskiössä on terveydenhuollon lakisääteisten asiakirjojen digitalisaatio. 

Kansaneläkelaitoksen (Kanta 2018b) mukaan terveydenhuollon asiakirjojen muuttamisella 

digitaaliseen muotoon on saavutettavissa laajaa hyötyä. Sähköiseen käsittelyyn siirryttäessä 

terveydenhuollon dokumenttien käsittely tehostuu. Tehostuminen on seurausta paperisten 

asiakirjojen määrän vähentymisestä, jolloin niiden postitus ja käsittelytyö vähenee. Tällöin 

prosessien kokonaiskesto lyhenee ja päällekkäisyydet vähenevät.  

 

Kun asiakirjat ovat digitaalisessa strukturoidussa muodossa niitä voidaan käsitellä 

ohjelmistorobotiikan avulla. Ohjelmistorobotti on ohjelmisto, joka suorittaa tiettyjä ihmisten 

aiemmin suorittamia toistuvia tehtäviä, jotta ihmiset voivat keskittyä jäsentämättömiin ja 

kiinnostavampiin tehtäviin. Ohjelmistorobotiikka sopii parhaiten manuaalisten rutiinitehtävien 

automatisointiin, kuten asiakirjojen käsittelyyn (Kääriäinen, Aihkisalo, Halén, Holmström, 

Jurmu, Matinmikko, Seppälä, Tihinen & Tirronen, 2018, 2; Lacity & Willcocks 2016). 

  

2.5 Julkisen sektorin digitalisaatio muissa maissa 

 

Valtioneuvoston kanslian julkaiseman raportin (Vainio, Viinamäki, Pitkänen ja Paavola 2017, 

27) mukaan Suomen kanssa vertailukelpoisia maita julkisen sektorin digitalisaation suhteen 

ovat Tanska, Ruotsi, Norja, Alankomaat ja Viro. Näistä pohjoismaiden hallintojärjestelmät 

ovat lähimpänä Suomea, kun taas Viro ja Alankomaat ovat yksityisen palveluntuotannon ja 

julkisten palveluiden digitalisaation osalta edelläkävijöitä. Lisäksi niiden toimintakulttuuri ja 

koko ovat enemmän vertailukelpoisia Suomen kanssa kuin muiden Keski-Euroopan maiden. 

(Vainio et a. 27.) 

 

Kaikissa edellä mainituissa vertailuryhmän maissa sähköisten palveluiden käyttö on yleistynyt 

nopeasti (Vainio et al. 2017, 53). Tähän on vaikuttanut esimerkiksi Tanskassa vallitseva 

lähtökohta sähköisten palveluiden käyttöönoton pakollisuudesta. Koska ihminen muuttaa 

käyttäytymismallejaan harvoin, jollei hänen ole pakko, on Tanskassa päädytty kyseiseen 

ratkaisuun. Kansalaisilla on kuitenkin mahdollisuus hakea oikeutta olla käyttämättä sähköisiä 

palveluita. (Parviainen et al. 2017, 43-44.) Lisäksi Vainio et al. (2017, 25) mukaan Tanska 

erottuu muista EU-maista Digital Welfare 2013-2020 strategiallaan, jonka kohteena ovat 

sosiaali- ja terveyspalvelut, vanhustenhoito sekä koulutus. Strategian tavoitteena on 
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hyvinvointiteknologioiden ja ICT-ratkaisujen käyttöönoton kiihdyttäminen. (Vainio et al. 

2017, 25.) 

 

Kansainvälisen vertailun perusteella on tärkeää, että julkisen sektorin palveluiden tulee olla 

niiden käyttöönoton hetkellä luotettavia ja toimivia. Jos palveluiden käyttöönoton hetkellä 

tapahtuu epäonnistumisia, heikentää se kansalaisten luottamusta palveluihin ja halua niiden 

käyttämiseen. (Vainio et al. 2017, 54.) Lisäksi sähköisen palvelun tulee olla niin 

helppokäyttöistä ja asiakasystävällistä, että ihmiset eivät tarvitse apua sen käytössä. Palvelun 

heikon käytettävyyden myötä sen itsepalveluajatus ei toteudu ja myöhemmin tehtävät 

muutokset voivat tulla kalliiksi. (Parviainen et al. 2017, 44.) Digitaalisten palveluiden 

asiakaslähtöisestä kehittämisestä on saatavilla hyviä malleja jokaisesta vertailuryhmän maasta. 

Esimerkiksi Ruotsissa on onnistuttu yhdistämään monipuolisesti eri palvelumuotoja, 

Tanskassa on saatavilla lakitekstin tueksi selkokielisiä ohjeita ja Alankomaissa eri 

kielivaihtoehdot sekä puhutut ja osittain animoidut ohjeet. (Vainio et al. 2017, 54.) 

 

Tulevaisuudessa palveluiden kehittämiselle uusia mahdollisuuksia tarjoavat uudet teknologiat, 

kuten tekoäly- ja lohkoketjuteknologiat, robotiikka ja big data. Uusien teknologioiden ja niiden 

sovellusten avulla voidaan lisätä palvelutasoa ja väärinkäytösten mahdollisuuksien 

vähentämistä. (Vainio et al. 2017, 54.) 

 

2.6 Digitaalisten palveluiden käyttövalmiudet 

 

Suomessa internetin käyttö ikäryhmittäin vaihtelee huomattavasti. Internetin ja tietokoneiden 

käyttöön vaikuttavat merkittävästi kansalaisten ikä ja tulotaso (Vainio et al. 2017, 65). 

Digitalisaatio tuottaa haasteita erityisesti sosioekonomisesti heikommassa asemassa oleville, 

ikääntyneille, ulkomaalaisille, maksuhäiriöisille ja vammaisille. Arjen asioinnissa näille 

ryhmille internetin käyttö on keskimääräistä hankalampaa. Lisäksi ongelmallista on 

tietoteknisten laitteiden ja internetin hankinta sekä hankinnan ja käytön aiheuttamat 

kustannukset. Myös tunnistautumispalveluiden saatavuus voi olla näille ryhmille hankalaa. 

(Viinamäki, Selkälä & Suikkanen 2016.) Vainion et al. (2017, 64) mukaan vuonna 2015 

kansalaisilla, jotka tienasivat nettotulona alle 2100 euroa kuukaudessa, noin 70 % oli kotonaan 

tietokone. Samana vuonna yli 3100 euron nettokuukausituloa tienanneilla oli lähes kaikilla 

kotona käytössä tietokone. Suurissa kaupungeissa ja pääkaupunkiseudulla tietokoneen 
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omistaminen on yleisempää kuin maaseutumaisissa kunnissa, mikä johtuu suurimmalta osin 

ikärakenteesta ja tulotasosta. (Vainio et al. 2017, 64.) 

 

Taulukko 4. Vuonna 2015 internetiä viimeisen kolmen kuukauden aikana käyttäneet (Vainio et al. 
2017, 64) 

Ikä  Prosenttiosuus ikäluokasta 

16-24 100 % 

25-34 100 % 

35-44 99 % 

45-54 97 % 

55-64 90 % 

65-74 69 % 

75-89 31 % 

 

Taulukossa 4 on esitetty vuonna 2015 internetiä viimeisen kolmen kuukauden aikana 

käyttäneet suomalaiset ikäryhmittäin. Taulukosta nähdään, että ikäihmiset käyttävät 

huomattavasti vähemmän internetiä kuin nuoremmat ikäluokat. Tämä selittyy osittain 

ikäihmisten pienituloisuudella, sillä 13 % yli 65-vuotiaista on pienituloisia (Vainio et al. 2017, 

65). Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n eli Valli ry:n selvityksen (2017) mukaan moni 

ikäihminen ei ole koskaan tunnistautunut sähköisesti, mikä on edellytyksenä digitaalisten 

palveluiden käytölle. Selvitykseen vastasi 866 ikäihmistä, joista 391 vastasi 

verkkolomakkeella ja paperilomakkeella 479. Verkossa vastanneista 92 % oli asioinut verkossa 

ja hoitanut asioitaan internetissä. Paperilomakkeella vastanneista 44% ei ollut koskaan asioinut 

internetissä, 37% oli hoitanut asioitaan internetissä ja 31% vastasi omaisen asioivan heidän 

puolestaan internetissä. Jotta ikäihmisiä saataisiin enemmän käyttämään internetiä ja sähköisiä 

palveluita Valli ry:n ikäteknologiakeskus suosittelee ikäihmisten mukaan ottamista palveluiden 

kehittämisessä. Lisäksi palveluiden toimintavarmuuden ja helppokäyttöisyyden 

varmistaminen, riittävä tarjolla olevaa neuvonta, kasvokkain asioinnin turvaaminen ja 

palveluiden kohtuuhintaisuuden takaaminen ovat merkittäviä toimintoja ikäihmisten internetin 

käytön lisäämiseksi. (Valli ry 2017.) Tanskassa palveluiden digitalisaatio on toteutettu näiden 

toimintojen avulla ja ikäihmiset sekä muut kansalaiset ovat osallistuneet palveluiden 

suunnitteluun. Tanskassa tulokset ovat olleet positiivisia. (Lietsala 2019.)  
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3 PROSESSIEN KEHITTÄMINEN 

 

Tässä kappaleessa perehdytään siihen, kuinka prosesseja eli tämän työn tapauksessa 

palveluketjuja voidaan kehittää. Kehittämistä lähestytään erilaisten johtamistekniikoiden ja 

prosessien suorituskyvyn (performance) mittaamisen näkökulmista. Esiteltävien johtamisen 

näkökulmien uskotaan tukevan julkisen sektorin sekä sosiaali- ja terveysalan johtamista. 

Poliittisen toiminnan ytimessä johtajien tulee pystyä yhteen sovittamaan useita keskenään 

ristiriitaisia tavoitteita, vaatimuksia, arvoja ja toiveita (Rissanen & Lammintakanen 2017, 58). 

Toisin sanoen haasteen johtamiselle asettaa jatkuva muutos terveydenhuollon sektorilla, mikä 

on tämän työn kannalta merkittävä näkökulma.  

 

Prosessien suorituskyvyn mittaaminen on tärkeää, koska mittaamalla saatuja tietoja voidaan 

hyödyntää johtamisen työkaluna, kuten prosessien kehittämisessä. Erilaisten mittareiden ja 

mittaristojen avulla prosesseja voidaan johtaa ennakoivasti ja tehokkaasti tunnistamalla 

prosessien kehityskohtia. (Pekkola & Rantanen 2014.) Mossialosin, Papanicolasin & Smithin 

(2008) mukaan suorituskyvyn mittaaminen tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia 

terveydenhuoltojärjestelmän kehittämisessä, sillä suorituskyvyn mittaaminen parantaa 

toimijoiden tekemien päätösten laatua. 

 

3.1 Johtaminen 

 

Monissa organisaatioissa työntekijöitä johdetaan 1900-luvun alussa Taylorismin hengessä 

kehitetyillä opeilla. Näitä oppeja kuvaa hierarkkinen osastoihin perustuva organisoituminen ja 

työn selkeä osittaminen. Nykypäivänä organisaatioiden toimintaympäristöön ja pärjäämiseen 

vaikuttavat erilaiset megatrendit, kuten kaupungistuminen ja väestön ikärakenteen muutos. 

Megatrendeihin vastataan useissa organisaatioissa työntekijöiden erikoistumisella. Tällaisessa 

asiantuntijoihin perustuvassa organisaatiossa tiedon kulku saattaa hidastua, mikä luo lisää työtä 

johtajille. Tästä seuraa asiakkaiden turhautuminen organisaation hitauteen, huonoon palveluun 

ja virheisiin. Organisaatio jää virheellisesti valittamaan kilpailun kovuutta, jolloin sen 

elinvoima hiljalleen hiipuu. Tätä varten tarvitaan uudenlaista näkökulmaa johtamiseen. 

(Laamanen & Tinnilä 2009, 6.) 
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Tehdasteollisuudesta peräisin olevat johtamistekniikat ovat alkaneet yleistymään muillakin 

aloilla, kuten julkisella sektorilla ja terveydenhuollossa. Lisäksi Japanin autoteollisuudesta 

peräisin oleva tuotantotaloudellinen Lean-ajatusfilosofia on laajentunut viime vuosina myös 

terveydenhuollon ja julkisten palveluiden toimintaprosessien kehittämistyökaluksi. (Rissanen 

& Lammintakanen 2017, 90; Lillrank, Reijonsaari, Heikkilä & Silander 2016, 41.) 

 

Teollisuuden prosessien johtamistekniikoiden hyödyntäminen terveydenhuoltoalalla perustuu 

niiden tarjoamaan mahdollisuuteen tuotantotehokkuuden parantamiseksi terveydenhuollon 

prosesseissa ilman, että kliininen laatu heikkenee. Uusien teknologioiden, tuotantotekniikoiden 

ja johtamiskäytäntöjen mukauttamisella osaksi terveydenhuollon prosesseja on tärkeä rooli. 

Kasvava kilpailu alalla lisää terveydenhuollon organisaatioiden painetta parantaa toimintaansa 

ja todistaa toiminnoissaan laatu ja tehokkuus. Toisin sanoen terveydenhuollon johtajat, jotka 

perinteisesti ovat keskittyneet hoidon laatuun, ovat nyt pakotettuja kokonaisvaltaisesti 

tarkistamaan hallintokäytäntöjään tehokkuuden parantamiseksi. (Hellström, Lifvergren & 

Quist 2010; Kujala, Lillrank, Kronström & Peltokorpi 2006.) Virtasen ja Wennbergin (2007, 

26) mukaan prosessilähtöiseen ajattelutapaan siirtyminen tulee merkitsemään pienimuotoista 

vallankumousta Suomessa, missä julkishallinnon rakenteet ovat perinteisesti olleet hyvin 

jäykkiä.  

 

3.2 Julkisen sektorin johtaminen 

 

Tämän työn kannalta on tärkeää ymmärtää, mitä julkisen sektorin organisaation johtaminen 

tarkoittaa. Erilaisia johtamistekniikoita tarkasteltaessa on tärkeää tiedostaa julkisen ja 

yksityisen johtamisen eroavaisuuksia. Johtamisympäristönä julkinen sektori eroaa 

huomattavasti yksityisestä sektorista. Näitä eroja on esitetty taulukossa 5. Mänttäri-van der 

Kuipin et al. (2018) mukaan julkinen sektori on kokenut kritisointia tehottomuudesta, 

byrokratiasta, raskaista rakenteista ja tuottamattomuudesta verrattuna yksityiseen sektoriin. 

Julkiset organisaatiot ovat joutuneet sopeutumaan muun muassa vaatimuksiin jatkuvasta 

rakenteellisesta tehostamisesta. Yksityiset yritykset, jotka tavoittelevat voittoa, ovat joutuneet 

jatkuvasti muokkaamaan toimintaansa ja mukautumaan ympäristön, kuten kilpailusta 

johtuvaan muutokseen. Tästä syystä julkisten organisaatioiden kehittämisessä on haettu mallia 

yksityiseltä sektorilta. (Rissanen & Lammintakanen 2017, 85; Mänttäri-van der Kuip et al. 

2018.)  
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Taulukko 5. Julkisen ja yksityisen johtamisen eroja (Salminen 2005, 110-111) 

Julkinen johtaminen Yksityinen johtaminen 

Perustuu yleiseen etuun. Perustuu yksityiseen intressiin. 

Johtamisen tavoitteet perustuvat 
yhteiskuntapoliittisiin päämääriin. 

Johtamisen tavoitteet perustuvat 
yksittäisen organisaation voittoon ja 
menestykseen. 

Johtajat palvelevat kansaa. Johtajat palvelevat omistaja- ja 
intressiryhmiä. 

Organisaatiot eivät ole autonomisia ja 
niiden ympäristö on vakaa. 

Organisaatiot ovat melko autonomisia ja 
ympäristö on epävakaa. 

Rajallinen toimintavapaus. Vähemmän rajallinen toimintavapaus. 

Virkavastuussa oleva virkamies. Tulosvastuussa oleva johtaja. 

Johtaminen on yleensä julkista. Johtaminen on liikesalaisuus. 

Johtaja on usein neuvottelija, 

kompromissijohtaja tai koordinoija. 

Yksityinen johtaja on keulakuva, 

todellinen johtaja tai yrittäjä. 

 

Julkisen sektorin toimijoiden rakenteesta johtuen päätöksenteko ja muutokset tapahtuvat 

hitaasti verrattuna yksityisten yritysten toimintaan. Rissasen ja Lammintakaisen (2017, 86) 

mukaan muun muassa yksityisen sektorin kasvu sekä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö 

ovat muuttaneet alan johtamista monimuotoisempaan suuntaan. Yhä useampi sosiaali- ja 

terveysalan johtaja työskentelee yksityisessä yrityksessä ja yksityisen sektorin 

johtamiskäytäntöjä on alkanut siirtymään myös julkisen sektorin käyttöön.   

 

3.3 Kokonaisvaltainen laatujohtaminen  

 
 

Laatujohtamismallina tunnettu kokonaisvaltainen laatujohtaminen juontaa juurensa 1950-

luvun alun Japaniin. (Lumijärvi & Jylhäsaari 1999, 20.) Kokonaisvaltainen laatujohtaminen 

tulee englannin kielen sanoista Total Quality Management (TQM), jotka tiivistävät 

laatujohtamisen sanoman. Quality tarkoittaa laatua, mikä laatujohtamisessa viittaa myös 

asiakkaisiin ensisijaisina laadun määrittäjinä. Total Quality viittaa siihen, kuinka kaikki 

organisaation jäsenet pyritään saamaan osaksi laadun kehittämistä. Käsiteyhdistelmä viittaa 

myös kokonaisvaltaisessa laatujohtamisessa pyrittävään laadun kokonaisvaltaisuuteen kaikissa 

laadun ilmenemismuodoissa. Näitä ilmenemismuotoja ovat muun muassa palvelun laatu, 

prosessien laatu ja työympäristön laatu. Management kertoo, että kyseessä on johtamismalli, 
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mutta myös korostaa johdon sitoutumisen merkitystä. Laatujohtamisen mukaan tarvitaan 

johdon omaa osallistumista ja aktiivisuutta laadun kehittämisessä, pelkästään johdon 

hyväksyntä laadun kehittämiselle ei ole riittävää. Laadun kehittämisen tueksi tulee 

johtamismenetelmiä muokata jatkuvasti. Kuvassa 7 on kuvattu kuinka laatujohtamisessa 

asiakkaat ovat tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä. Asiakkaita voivat olla niin loppukäyttäjät 

kuin alihankkijatkin. Ydin ajatuksena on luoda jatkuvaa asiakkaiden tarpeiden tyydyttämistä 

toteuttava organisaatiokulttuuri, jossa asiakkaiden tarpeisiin pyritään vastaamaan erilaisten 

tekniikoiden, työkalujen ja koulutuksen avulla. (Lumijärvi et al. 1999, 27.) 

 

               
Kuva 7. Organisaatiokuva laatujohtamismallin asiakaskeskeisyydestä (Lumijärvi et al. 1999, 53) 

 
Laatujohtamisesta on monia eri koulukuntia, joilla kaikilla on oma laatugurunsa (Lumijärvi et 

al. 1999, 42). Taulukossa 6 on esitetty 12 keskeisintä laatujohtamisen aluetta, jotka toistuvat 

koulukuntien välillä.  

 

Taulukko 6. Laatugurujen 12 keskeisintä laatujohtamisen aluetta (Lumijärvi et al. 1999, 45) 

1. Johdon sitoutuminen ja tuki 

2. Kokonaisvaltainen laatu 

3.   Asiakasorientaatio 

4. Valvonnasta varmentamiseen siirtyminen 

5. Henkilöstön osallistuminen laaturyhmien avulla 

6. Jatkuva laadun parantaminen 

7. Laatukustannussuhteen parantaminen 

8. Henkilöstöpolitiikka, joka korostaa sisäistä motivaatiota 

9. Tasalaatuinen lopputuotteen laatu 

10. Prosessit huomion kohteena 

11. Henkilöstön aktiivinen koulutus ja erilaisten tutkimusmenetelmien käyttö 

12. Verkostoituminen ja kumppanuus 
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3.4 Prosessijohtaminen 

 

Liiketoimintaprosessien johtaminen eli Business Process Management (BPM) liittyy edellä 

esitettyyn laatujohtamiseen läheisesti (Laamanen & Tinnilä 2009, 12).   Kuten 

laatujohtaminenkin, prosessijohtaminen perustuu ajatukseen siitä, miten organisaatio luo arvoa 

asiakkailleen. Prosessijohtamisessa huomio kohdistetaan suoraan toimintaan ja arvon luonti 

tapahtuu tapahtumien ketjussa, jota kutsutaan prosessiksi. (Laamanen et al. 2009, 10-12.) 

Prosessijohtaminen on organisaation tapa hallita prosessejaan siten, että syntyy positiivisia 

vaikutuksia. Näitä vaikutuksia voivat olla muun muassa lisääntynyt laatu, asiakastyytyväisyys, 

taloudellinen suorituskyky, vähentynyt tuotantoaika tai kustannukset. Heikko 

prosessijohtaminen taas voi johtaa heikentyneeseen taloudelliseen suorituskykyyn, 

organisatorisiin konflikteihin ja vähentyneeseen innovointiin. (Zelt, Recker, Schmiedel & Vom 

Brocke 2019.) Virtasen et al. (2007, 114) mukaan prosessijohtaminen on toiminnan johtamista, 

jonka perusta on strategisissa päämäärissä ja yhteiskunnallisissa vaikuttavuustavoitteissa. 

Prosessijohtamisen avulla muutetaan organisaatioiden toiminnallinen logiikka vastaamaan 

paremmin asiakkaiden tarpeita. Prosessien kehittämisen tarkoituksena on luoda uutta ja luopua 

vanhasta.  

 

Laamasen et al. (2009, 10) mukaan tehokkain tapa arvioida asiakkaan kokemaa arvoa on 

mallintaa arvonluontiin liittyvä toiminta eli kuvata prosessi. Mallintamalla saadaan ymmärrys 

niistä prosessin toiminnoista, jotka ovat kriittisiä arvonluonnin näkökulmasta. Toisin sanoen, 

kun pyritään parempiin tuloksiin, muutokset tulee tehdä käytännön tasolla.  

 

Prosessijohtamisen pohjalta on historian saatossa kehittynyt muita johtamisen malleja, kuten 

Liiketoimintaprosessien uudistaminen eli Business Process Re-engineering (BPR), jonka 

ydinajatuksena on ”älkää automatisoiko, hävittäkää” (do not automate, obliterate). BPR:n 

tavoitteena on liiketoimintaprosessien radikaalien muutosten kautta saavuttaa parannusta 

ajankohtaisissa ja kriittisissä tuottavuuden mittareissa, kuten laatu, kustannukset, nopeus ja 

palvelu. (Laamanen et al. 2009, 12; Virtanen et al. 2007, 31.)  
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3.5 Lean 

 

Lean-filosofia on kokonaisvaltainen organisaation kehittämisen kulttuuri, jonka perustana on 

koko organisaation sitoutuminen jatkuvan kehityksen ajatteluun ja toimintatapoihin. Lean on 

kehittynyt yhdeksi tunnetuimmaksi prosessien kehittämismenetelmäksi. Lean pohjautuu 

Japanilaisen Toyotan tuotantometodiin (Toyota Production System, TPS), joka kehitettiin 

1950-luvulla. (Samuel, Found & Williams 2014) 

 

Leanin keskeisimpiä periaatteita ovat asiakasarvon määrittely, hukan poistaminen, tuotannon 

organisoiminen prosesseiksi, prosessien ja laadun jatkuva kehittäminen systemaattisella 

ongelmanratkaisulla ja tiimityöllä (Lillrank et al. 2016, 41).  Näistä periaatteista merkittävin 

on asiakasarvoon perustuva jatkuva hukan tunnistaminen ja poistaminen organisaation 

prosesseista, jättäen arvovirtaan vain lisäarvoa tuottavat toiminnot (Stone 2012). Likerin & 

Morganin (2006) mukaan hukalla tarkoitetaan aikaa, rahaa ja resursseja, jotka eivät lisää arvoa 

asiakkaan näkökulmasta. Toisin sanoen hukan poistamisen myötä tuottavuus paranee, kun 

organisaatio pystyy tuottamaan ”enemmän vähemmällä” (Lillrank et al. 2016, 41; Stone 2012). 

Seuraavaksi esitetään seitsemän Toyotan määrittelemää hukkaa. Esiteltävät hukat ovat 

sovellettavissa eri aloille, kuten liiketoimintaan ja terveydenhuoltoon (Liker 2004, 28-29). 

 

1. Ylituotanto - Tuotetaan tuotteita, joille ei ole kysyntää. Tämä aiheuttaa ylimääräisten 

varastointi- ja kuljetuskustannusten vuoksi hukkaa. 

2. Odottaminen – Automaattisten koneiden valvominen, seuraavan työvaiheen 

odottaminen, laitteiden seisokit ja muut pullonkaulat. 

3. Tarpeeton kuljettaminen – Pitkän ja tehottoman kuljetuksen toteuttaminen tai 

materiaalien, osien tai valmiiden tuotteiden siirtäminen varastoon ja varastosta pois tai 

prosessien välillä. 

4. Yliprosessointi – Työllä on tarpeettomia vaiheita heikon työn suunnittelun takia.  

5. Ylimääräinen varastointi – Pidempien läpimenoaikojen, vanhenemisen ja vaurioiden 

aiheuttamat kustannukset.  

6. Liike –Työ sisältää turhaa työntekijän liikkumista, kuten tiedon hakua, koska työtä ei 

suoriteta standardoidusti. 

7. Viat – Viallisten tuotteiden tuotanto ja korjaaminen eli tarpeeton käsittely, aika ja vaiva. 
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Kuten aiemmin on mainittu, lean-ajattelu on levinnyt tuotannosta muille aloille, kuten julkisen 

sektorin organisaatioiden käyttöön. Toyotan seitsemän hukan avulla voidaan jokaisen 

organisaation toiminnassa tunnistaa lisäarvon kannalta tarpeeton toiminta. Leanin avulla 

organisaatiot kykenevät parantamaan hallintokäytäntöjä korkeampien laatustandardien 

saavuttamiseksi. Lisäksi hukan poistamisella voidaan parantaa organisaation joustavuutta, 

jolloin pystytään vastaamaan kansalaisten eli asiakkaiden kysyntään tehostamalla julkisen 

sektorin palveluita. (de Almeida, Galina, Grande & Brum 2017.)  

 

Termi ”lean” on niin kokonaisvaltainen, joten se voidaan ymmärtää hyvin eri tavoilla. Monet 

yritykset ja organisaatiot ovatkin päätyneet käyttämään vain tiettyjä lean-työkaluja 

huomioimatta taustalla olevaa filosofiaa. Pelkkien lean-työkalujen käyttö tuottaa 

todennäköisemmin hyvin rajallisia ja lyhytaikaisia tuloksia, kuin kokonaisvaltaisen lean-

filosofian implementointi osaksi organisaation toimintakulttuuria. (Stone 2012.)  

 

3.6 Organisaation kehittäminen ja oppivan organisaation malli 

 

Organisaation tehokas kehittäminen perustuu prosesseihin. Muutoksen avulla voidaan parantaa 

organisaation suorituskykyä, jos prosessien toiminta toteutetaan tavalla, joka tuottaa parempia 

tuloksia. (Laamanen et al. 2009, 39.) Seuraavaksi käsitellään prosessikeskeisen ajattelun 

viitekehyksenä oppivaa organisaatiota, koska oppiva organisaatio on muutostilassa joko yksin 

tai se on monien työyhteisöjen kokonaisuus. Kuvassa 8 on kuvattu oppivan prosessilähtöisen 

organisaation perusta. Tulosketjuajattelulla tarkoitetaan julkisen organisaation toiminnan 

vaikuttavuuden maksimointia eli toimenpiteiden, toiminnan tavoitteiden ja näistä seuraavien 

vaikutusten välistä suhdetta. Toisin sanoen tulee kiinnittää huomiota siihen, millaista 

vaikuttavuutta julkisin varoin rahoitetulla toiminnalla saadaan aikaan. Vaikuttavuuden 

arviointiin tulee käyttää luetettavia mittareita. Houkutteleva työyhteisö taas vetää puoleensa 

asiakkaita, työntekijöitä ja muita kumppaneita.  Työyhteisön houkuttelevuuden kannalta on 

tärkeää, että johto tekee työyhteisölle selväksi organisaation olemassaolon perustan ja asetetut 

tavoitteet. (Virtanen et al. 2007, 36-42.) 
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Kuva 8. Oppiva prosessilähtöinen organisaatio (Virtanen et al. 2007, 40) 

 

Julkishallinnossa prosessilähtöinen ajattelu tarkoittaa huomion kiinnittämistä organisaatioiden 

johtamiskäytäntöihin, erilaisiin seurantajärjestelmiin ja työn tekemiseen liittyviin 

toimintamalleihin. Tarkasteltaessa edellä mainittuja toimintoja tulee huomio kiinnittää 

olemassa oleviin toiminnallisiin pullonkauloihin. (Virtanen et al. 2007, 14.)  

 

3.7 Suorituskyvyn mittaaminen  

 

Suorituskyvyn mittaamisen ja analysoinnin päätehtävänä on tukea päätöksentekoprosessia 

keräämällä tietoa siitä, kuinka hyvin asetetut tavoitteet on saavutettu ja kuinka tarkkoja arviot 

ovat olleet. Mittaamalla ja analysoimalla suorituskykyä voidaan muodostaa kattava mielipide 

organisaation toiminnasta ja sen menestyksestä tai jopa niiden välisestä syy-seuraussuhteesta. 

Suorituskyvyn mittaus tulisi suorittaa organisaation kaikilla tasoilla ja sen tulisi antaa arvokasta 

tietoa suorituskyvyn ulottuvuuksista, kuten kehitystavoitteiden tunnistamisesta ja viestinnän 

parantamisesta. Suorituskyvyn mittaamisen positiivisiin vaikutuksiin sisältyy lisääntynyt 

läpinäkyvyys, tuotannonkannustimet ja parantunut vastuuvelvollisuus. Toisaalta jos mittareita 

ei käytetä tai niitä käytetään väärin, mittaustulokset ovat virheellisiä ja hyödyttömiä. Lisäksi 

kielteisiin vaikutuksiin voivat sisältyä lisääntynyt sisäinen byrokratia ja vähentynyt motivaatio 

ja innovatiivisuus. (Rantanen, Kulmala, Lönnqvist & Kujansivu 2007; Pekkola et al. 2014.) 

 

Prosessilähtöinen 
organisaatio

Tulosketjuajattelu

Muutoksia 
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niille  
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Systeemiälykkyys
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Suomesta saadut empiiriset tutkimukset osoittavat, että etenkin mittareiden ja 

mittausjärjestelmien eli mittaristojen kehittyminen ja käyttö julkisella sektorilla eroaa 

huomattavasti vastaavasta yksityisen sektorin kehityksestä. Tutkimusten mukaan julkisilla 

organisaatioilla on tässä suhteessa enemmän ongelmia kuin yksityisillä organisaatioilla, mitkä 

johtuvat yleisimmin julkisen sektorin eri sidosryhmien ristiriitaisista vaatimuksista. Julkiset 

organisaatiot tarvitsevat näin ollen tasapainoisen yhdistelmän erilaisia toimenpiteitä 

kokonaisuuden analysoimiseksi. (Rantanen et al. 2007.) Mittaristoja tarvitaankin eniten 

sellaisessa toiminnassa, missä aikajänne on pitkä eikä hyötyä näe välittömästi taloudellisista 

mittareista, kuten julkisissa organisaatioissa (Olve, Roy & Wetter 2001, 216-217.) 

 

Balanced Scorecard 

 

Rantanen et al. (2007) esittävät julkisen organisaation suorituskyvyn mittaamiseen 

Tasapainotettua mittaristoa, englanniksi Balanced Scorecard (BSC). BSC on alun perin 

kehitetty pienten ja keskisuurien yritysten (pk-yritykset) suorituskyvyn mittaamiseen, mutta 

sen käyttö on myöhemmin levinnyt myös erilaisten organisaatioiden käyttöön (Pekkola, 

Saunila & Rantanen 2015). Koska BSC:n perusajatuksena on, että olennaista lisäarvoa ei voida 

mitata pelkästään taloudellisilla mittareilla, sopii sen käyttö hyvin julkiselle sektorille, missä 

toiminnan päämääränä ei ole voiton tavoittelu vaan toiminnan tehostuminen (Olve et al. 2001, 

216-217). Julkisen organisaation sidosryhmien ristiriitaisten vaatimuksien vuoksi BSC:n 

käyttöönotto voi tuottaa ongelmia. Ristiriitaiset vaatimukset johtuvat siitä, että julkisen 

organisaation sidosryhmiin voi kuulua hyvin erilaisia tahoja, kuten alueen asukkaat, julkinen 

päätäntävalta, työntekijät, yritykset ja muut viranomaiset.  Kaikkien sidosryhmien 

huomioiminen BSC:n laatimisen ja käyttöönoton kannalta on haastavaa, mutta kuitenkin 

mahdollista. Julkisten organisaatioiden suorituskyvyn mittaamista hankaloittaa myös edellä 

mainittu tiedon siiloutuneisuus, jolloin kaikkia mittariston kannalta tarvittavia tietoja ei ole 

saatavilla. (Rantanen et al. 2007.)  
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Kuva 9. Balanced Scorecard (Kaplan & Norton 1992) 

 

Kuten kuvassa 9 on esitetty, BSC-mittaristo mittaa organisaation suorituskykyä neljästä eri 

näkökulmasta, jotka ovat taloudellinen, prosessien, asiakkaiden sekä innovatiivisuuden ja 

oppimisen näkökulma. Nämä näkökulmat perustuvat kolmeen ajalliseen ulottuvuuteen eli 

menneisyyteen (taloudellinen näkökulma), nykyhetkeen (asiakas ja prosessi näkökulmat) ja 

tulevaisuuteen (innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulma). (Kaplan & Norton 1992) Määtän 

ja Ojalan (1999, 51) mukaan julkisella sektorilla nämä näkökulmat voivat erota alkuperäisestä 

mittaristosta, jolloin BSC rakennetaan seuraavien näkökulmien kautta: 

 

1. Talous ja resurssit (resurssien hallinnan näkökulma) 

2. Vaikuttavuus (Kansalaisen, asiakkaan ja poliittisen päätöksentekijän näkökulma) 

3. Rakenteet ja prosessit (suorituskyvyn ja toimivuuden näkökulma) 

4. Uudistuminen ja työkyky (henkilöstön ja työyhteisön näkökulma)  
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Mittarit 

 

Mittareiden ydinajatuksena voidaan pitää niiden ominaisuutta, jonka mukaan niiden tulee 

kuvata nykytilaa sekä muutosta. Mittareiden tuloksia tulee pystyä vertaamaan eri ajankohtien 

ja tahojen välillä, jotta pystytään selvittämään syy-seuraussuhteita. Mittarit voidaan valita niin, 

että ne sisältävät valmiiksi vertailukelpoista tietoa, jolloin niiden tulkitseminen on 

yksinkertaisempaa. Mitattava tieto voidaan tällöin esittää esimerkiksi prosentti- tai 

järjestyslukuna. (Olve et al. 2001, 177.) Mossialos et al. (2008) mukaan suorituskyvyn 

mittaamisella saavutettavan maksimaalisen hyödyn saavuttamiseksi organisaation johdon on 

toimittava aktiivisesti ja sitouduttava mittareiden käyttöön. Mittarit tulee valita huolella, koska 

turha mittaaminen vie aikaa ja resursseja.  

 

Digitalisaation tuomaa lisäarvoa eli digitalisaation potentiaalia mitattaessa tarvitaan sekä 

kokonaisuuden että yksittäisen hankkeen seurantamittareita. Kokonaisuuden seurantamittarit 

voidaan muodostaa julkisen organisaation ja sen asiakkaiden saamien kustannushyötyjen sekä 

datan hyödyntämisen perusteella. Seurantamittarit voidaan jakaa edelleen kahteen eri 

kategoriaan, joita ovat taloudellista lisäarvoa mittaavat mittarit ja ei-taloudellista lisäarvoa 

mittaavat mittarit. Koska ei-taloudellisen lisäarvon mittaamiseen käytetään lähinnä 

subjektiivisia mittareita, kuten kyselyjä, on suora taloudellisten hyötyjen mittaaminen 

helpompaa. Tapauksissa, joissa ei-taloudellisen lisäarvon uskotaan kuitenkin olevan 

merkittävää, on syytä määritellä mittarit myös näille vaikutuksille. (Parviainen et al. 2017, 53-

57) Laamasen et al. (2007, 39) mukaan myös organisaation toimintatapojen kehittämistä tulee 

mitata erilaisten mittareiden avulla. Tyypillisiä mittareita organisaation kehittämisessä ovat 

kustannukset, parantunut suorituskyky ja aikataulu. (Laamanen et al. 2007, 39.) 

 

Taulukossa 7 on esitetty yksittäisen palvelun digitalisaatiossa merkittäviä seurattavia asioita. 

Organisaatio voi näiden pohjalta luoda oman toimintansa kannalta toteutettavissa olevat 

tavoitteet ja mittarit. 
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Taulukko 7. Yksittäisen palvelun digitalisoinnin seuranta (Parviainen et al. 2017, 57) 

1. Käyttäjävolyymi, vanhan palvelun käyttäjämäärä verrattuna uuden digitaalisen 

palvelun käyttäjämäärään 

2. Asiakkaiden asiointitapahtumien kesto ja lukumäärä 

3. Muutokset palvelun/prosessin tuottamisen kustannuksissa 

4. Tuen saatavuus ja tarve  

5. Eri sidosryhmien tyytyväisyyden muutokset palvelua kohtaan 

6. Palvelun toimivuus  

7. Ennalta asetettujen tavoitteiden saavuttaminen 

8. Normaalit projektimittarit, kuten aikataulu ja kustannukset 

 

 

3.8 Kehittämisen haasteet ja muutosjohtaminen 

 

Poliittisen toiminnan johtamisen ytimessä on useiden keskenään ristiriitaisten arvojen, 

tavoitteiden, vaatimusten ja toiveiden yhteensovittaminen. Ne heijastuvat myös johtajan 

arkeen. (Rissanen & Lammintakanen 2017, 58) Lumijärven ja Jylhäsalon (1999, 206-207) 

mukaan Suomen virastokulttuuri on pitkän historian kehityksen tulosta. Muutos uuteen 

kulttuuriin ei siten voi olla liian nopeaa. Nopeassa muutoksessa muutoskynnys ja -vastarinta 

voi olla merkittävää, koska uusien toimintatapojen omaksuminen vaatii voimakasta 

uudistuspolitiikkaa. Byrokraattinen ympäristö pyrkii todennäköisesti jarruttamaan muutosta. 

Parviaisen et al. (2017, 15) mukaan muutosvastarinta on tyypillistä digitalisaatiolle, koska 

työntekijät haluavat suojata omaa asemaa ja olemassa olevia rakenteita.  

 

Laamasen et al. (2009, 41) ja Virtasen et al. (2009, 39) mukaan organisaation kehittämistyö 

edellyttää muutosjohtajuutta, koska kehittämishankkeesta riippuen ajattelu- ja toimintamallit 

prosesseihin liittyen muuttuvat. Organisaatiot ovat luonteeltaan sosiaalisia systeemejä, joissa 

valtaapitävät johtajat. Jos johtajat eivät itse sitoudu toimintatapojen muutoksiin eli muuta omaa 

toimintaansa, muutokset eivät todennäköisesti jää pysyviksi organisaatiossa. Organisaation 

muutosvastarinta juontaa yleisimmin juurensa pätevyyden menettämisen tunteesta, oman 

aseman heikkenemisestä, tai erilaisista väärinymmärryksistä.  Taulukossa 8 on esitetty 
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esimerkkinä suosittu Kotterin muutosjohtamisen malli, joka on kehitetty muutosjohtamisen 

tueksi. 

 

Taulukko 8. Kotterin muutosjohtamisen malli (Laamanen et al. 2009. 41) 

1. Luo kiireen ja välttämättömyyden tunne. 

2. Luo ohjaava tiimi. 

3. Laadi visio ja strategia. 

4. Viesti muutosvisio. 

5. Anna henkilöstölle laajat valtuudet. 

6. Varmista lyhyen aikavälin onnistumiset. 

7. Vakiinnuta parannukset, toteuta lisää muutoksia. 

8. Juurruta uusia toimintatapoja yrityskulttuuriin. 

 

Suomessa digitalisaatiota pidetään merkittävänä potentiaalina Suomelle ja sen myötä 

muutoksella tavoitellaan radikaalia asiakaslähtöistä uudistumista. Pelkästään pienten 

muutosten toteuttaminen voi olla jopa haitallista pidemmällä aika välillä tarkasteltuna. 

(Parviainen et al. 2017, 15.) On tärkeää, että koko organisaatio hyväksyy ja ymmärtää uudet 

toimintatavat. Johtajien tulee tarjota tähän mahdollisimman hyvät ja riittävät lähtökohdat, mikä 

vaatii johtajilta jatkuvaa johtajuuden kehittämistä. (Laamanen et al. 2009, 41.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tutkimus toteutettiin toimeksiantona UNA Oy:lle. Vuonna 2017 perustettu julkisomisteinen 

osakeyhtiö UNA Oy on ohjaava ja koordinoiva kehitysyhtiö. UNA Oy:n omistajiin kuuluu 

kuntayhtymiä, kuntia, omistajien strategisia kumppaneita ja suurin osa Suomen 

sairaanhoitopiireistä. UNA Oy hoitaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä- ja 

toiminnankehittämisen tehtäviä. Yhtiön omistajat toimivat pääasiallisina asiakkaina, mutta 

asiakkuus ei edellytä yhtiön osakkuutta. UNA Oy on omistajiinsa nähden sidosyksikön 

asemassa eli on niin sanottu inhouse-yhtiö. (UNA Oy 2019b.) 

  

4.1 Lomake UNA 

 

Yhteistyössä Solidabis Oy:n kanssa toteutettu Lomake UNA eli UNA lomakepalvelu on 

valtakunnallinen palvelu todistusten ja lausuntojen tuottamiseen ja tallentamiseen kansalliseen 

Potilastiedon arkistoon. Viestintävirasto on myöntänyt kriteeriensä mukaisen 

vaatimustenmukaisuustodistuksen UNA lomakepalvelulle, joten se voidaan ottaa käyttöön niin 

erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) 

vaiheistusasetuksen (1257/2015) mukaan potilaan lakisääteiset todistukset tulee löytyä 

Potilastiedon arkistosta. (UNA 2019a.)  

 

Uusi lomakejärjestelmä tehostaa potilasasiakirjojen hallintaa ja tuotantoa, lomakesovelluksen 

tullessa yhteisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden käyttöön. Tavoitteena on, että 

lomakejärjestelmä on kaikille yhteinen, modulaariseen arkkitehtuuriin pohjautuva ja 

järjestelmäriippumaton sekä tulla osaksi uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestelmäkokonaisuutta. Lomakepalvelu yhdistää potilastietojärjestelmien ja Kanta-

palveluiden tiedot sekä toimii linkkinä näiden välillä.  Uusi lomakejärjestelmä sijaitsee näin 

ollen uuden terveydenhuollon tietoinfrastruktuurin ytimessä. Alkuvaiheessa kehitettävän 

järjestelmän avulla voidaan tuottaa terveydenhuollon ammattihenkilön antamat lausunnot ja 

todistukset sekä tuoda nämä osaksi Kanta-palveluita, missä ne ovat myös saatavilla potilaalle 

(Kuntahankinnat 2019). Kanta-palveluiden hyödyntämismahdollisuuksien ja toiminnallisten 

tarpeiden kehittyessä, UNA lomakepalvelua kehitetään ketterästi ja joustavasti (UNA 2019a). 
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4.2 Aineiston hankinta 

 

Tutkimuksen aineistonhankintamenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua eli 

teemahaastattelua. Haastattelu valikoitui aineistonhankintamenetelmäksi sen joustavuuden 

takia. Haastattelemalla tutkija pystyi esittämään haastateltavalle täydentäviä kysymyksiä, 

toistaa kysymyksen, oikaista väärinkäsityksiä ja käydä keskustelua haastateltavan kanssa. 

Lisäksi haastattelun etuna oli, että haastateltavaksi voitiin valita sellaisia henkilöitä, jotka ovat 

valitun teeman asiantuntijoita. Haastatteluissa pyrittiin löytämään 

teemahaastattelumenetelmän mukaisesti ratkaisuja tutkimustehtävän teemoihin, jotka on 

esitetty taulukossa 9. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 85-88.) Haastattelukysymykset löytyvät tämän 

työn liitteestä 3. 

 

Taulukko 9. Teemahaastattelun runko 

 

 

Haastateltavien valinta perustui kahteen tässä työssä tutkittavaan palveluketjuun. Tutkittavat 

palveluketjut ja osa haastateltavista valittiin yhdessä toimeksiantajayritys UNA Oy:n 

kehitysjohtajan kanssa, joka toimi tämän työn toisena ohjaajana. Haastateltavat olivat valittujen 

palveluketjujen toimijoiden ja UNA Oy:n edustajia, kukin oman alansa asiantuntija. Lisäksi 

haastateltiin 82-vuotiasta ajokortin haltijaa. Taulukossa 10 on esitetty tutkimuksessa 

Teema 1

• Haastateltavan organisaation rooli palveluketjuissa
• Nykyisten palveluketjujen toiminnan hahmottaminen

Teema 2

• Nykyisten palveluketjujen ongelmakohdat
• Nykyisten palveluketjujen kehittäminen ja tehostaminen haastateltavan 

toimijan näkökulmasta 

Teema 3

• Organisaation tarvitsemat resurssit UNA lomakepalvelun käyttöönottoa 
varten

Teema 4

• Palveluprosessien hahmottaminen UNA lomakepalvelun käyttöönoton 
jälkeen

Teema 5

• UNA lomakepalvelun tuoma lisäarvo organisaatiolle
• UNA lomakepalvelun tuoma lisäarvo organisaation asiakkaille
• Muutoksen vaikutukset organisaation toimintaan
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haastatellut henkilöt, heidän tehtävänimikkeensä, edustamansa organisaatio, haastattelun kesto 

ja haastattelun paikka sekä aika.  

 

Taulukko 10. Tutkimukseen haastatellut henkilöt 

Haastateltava Tehtävänimike ja 

organisaatio 

Haastattelun 

kesto 

Ajankohta ja 

paikka 

Ismo Hiljanen Vastaava 

suunnittelija, Kela 

52:59 14.5.2019, Lahti 

Panu Tast Toimitusjohtaja, 

Näe ry 

40:31 22.5.2019, 

Helsinki 

Johanna Simkin Kehityspäällikkö, 

Traficom 

57:24 22.5.2019, 

Helsinki 

Suvi Honkanen Henkilöstöjohtaja, 

PeeÄssä 

31:59 27.8.2019, Kuopio 

Juha Rannanheimo Pääarkkitehti, UNA 

Oy 

51:15 16.8.2019 Skype 

Janna Hokka Vastaava 

suunnittelija, Kela 

33:58 4.6.2019, Skype 

Aarne Salmela Suunnittelija ja 

tuoteomistaja, Kela 

38:44 23.5.2019, 

Helsinki 

Jarmo Heikkinen Työterveyshuollon 

kliininen opettaja, 

Itä-Suomen 

yliopisto 

51:14 24.5.2019, Skype 

Arto Virtanen Erityisasiantuntija, 

Lääkäri, UNA Oy 

25:50 22.8.2019 Skype 

82-vuotias 

ajokortin haltija 

(mies) 

 5:57 Kuopio 
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Haastattelupyynnöt, joissa kerrottiin haastattelujen teema ja tavoite, lähetettiin mahdollisille 

haastateltaville sähköpostitse. Haastattelukysymykset lähetettiin haastateltaville noin viikkoa 

ennen sovittua haastatteluajankohtaa, haastattelusuostumuksen ja -ajankohdan varmistuttua. 

Hyvällä ennakkovalmistautumisella pyrittiin toteuttamaan monipuolinen ja yksityiskohtainen 

tutkimusmateriaali (Tuomi et al. 2018, 85-86). Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina 

joko haastateltavien työpaikoilla tai Skypen välityksellä ja ne nauhoitettiin sisällönanalyysiä 

varten. Jokaiselta haastateltavalta pyydettiin suostumus nauhoitukseen haastattelun alussa. 

Koska tutkimuksen tavoitteena oli löytää UNA lomakepalvelun tuoma lisäarvo palveluketjujen 

toimijoille, haastattelumenetelmä mahdollisti joustavuutensa ansiosta kokonaisvaltaisen ja 

syvällisen tiedonkeruun toimijoiden edustajilta.  

 

Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin eli muutettiin tekstiksi haastatteluaineiston analysointia 

varten. Analysointi toteutettiin sisällönanalyysinä, minkä vuoksi litterointi toteutettiin 

sanatarkasti, mutta esimerkiksi äänenpainot ja huokaukset jätettiin huomioimatta. Hyvärinen 

et al. (2017, 427) mukaan niin tarkka litterointi ei ole tarpeellista tutkimuksessa, jonka 

pyrkimyksenä ei ole hahmottaa haastateltavan asemaa tai syvempää suhdetta tutkittavaan 

aiheeseen vaan keskittyä ainoastaan haastateltavan asiantuntemukseen. Litterointiin ja 

sisällönanalyysiin kului huomattava osa tutkimukseen kuluneesta ajasta. 

 

Haastattelujen lisäksi aineistona käytettiin kirjallisuus-, tutkimus- ja verkkolähteitä sekä 

kolmea sähköpostiviestiä, joilla tarkennettiin haastattelujen jälkeen palveluketjujen toiminnan 

yksityiskohtia. Aineistojen pohjalta mallinnettiin palveluketjuista uimarata-prosessikaaviot 

Bizagi-mallinnusohjelman avulla. Mallintaminen oli tutkimuksen kannalta hyvin aikaa vievä 

prosessi, koska mallinnettavat palveluketjut sisälsivät paljon eri toimijoita ja toimintoja. 

Valmiit uimaratakaaviot palveluketjuista tekivät palveluketjujen toiminnan hahmottamisesta 

selkeämpää niin tutkijalle kuin tämän diplomityön lukijalle. Lisäksi uimaratakaavioiden avulla 

voitiin selkeästi tunnistaa palveluketjujen kehityskohtia. 
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5 LÄÄKÄRINTODISTUS A: N PALVELUKETJU 

 

Tässä kappaleessa tutkitaan lääkärintodistus A:n eli A-todistuksen (liite 1) palveluketjua, 

kuinka A-todistusten digitalisointi vaikuttaa palveluketjun toimijoiden toimintamalleihin ja 

mitä lisäarvoa digitalisoinnista on toimijoille. Toisin sanoen, mikä on digitalisaation potentiaali 

tutkittavassa palveluketjussa. A-todistukset ovat osa sosiaali- ja terveysministeriön 

vaiheistusasetusta, jonka mukaan niiden tulee löytyä Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistosta 

(Kanta 2018a). A-todistuksen palveluketju valikoitui tutkimuksen palveluketjuksi, koska se on 

käytetyin lääkärintodistus. A-todistus tulee toimittaa Kelaan sairauspäivärahahakemuksen 

liitteenä. Vuositasolla sairauspäivärahan etuusratkaisuja tehdään Kelassa noin 600 000. Nämä 

etuusratkaisut annetaan asiakokonaisuuksina eli yhtäjaksoisen työkyvyttömyyden ajalta. Näin 

ollen on yleistä, että yhteen asiakokonaisuuteen sisältyy useampia A-todistuksia, jolloin A-

todistusten määrä on enemmän kuin 600 000 kappaletta.  (Hiljanen, haastattelu 14.5.2019).  

 

5.1 Lääkärintodistus A  

 

Lääkärintodistus A (SV6) on tarkoitettu lyhytaikaisesta sairaudesta, viasta tai vammasta 

johtuvan työkyvyttömyyden osoittamiseen. Todistusta kutsutaan yleisemmin A-todistukseksi 

ja sille lääkäri arvioi asiakkaan työkyvyttömyyden keston. A-todistus voidaan kirjoittaa 

enintään kahdeksi kuukaudeksi, jonka jälkeen vaaditaan laajempi lääkärinlausunto B tai muu 

selvitys työkyvystä. (Kela 2019c.)  

 

Työntekijä voi saada Kelasta sairauspäivärahaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden ajalta. 

A-todistuksella enintään kahdeksi kuukaudeksi. Sairauspäivärahassa on omavastuuaika, mikä 

on sairastumispäivä ja yhdeksän seuraavaa arkipäivää mukaan lukien lauantait. Omavastuuajan 

jälkeen työntekijälle maksetaan sairauspäivärahaa. Jos työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa 

sairauspoissaoloajalta, Kela maksaa sairauspäivärahan työnantajalle omavastuuajan jälkeiseltä 

ajalta.  (Kela 2019c.) Jos työnantaja ei maksa työntekijälle palkkaa omavastuuajan jälkeen, voi 

työntekijä hakea itse Kelasta sairauspäivärahaa työkyvyttömyytensä ajalle. Sairauspäivärahaa 

voivat hakea myös muut kuin työsuhteessa olevat, kuten yrittäjät. (Hiljanen, haastattelu 

14.5.2019.) 
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Työsopimuslain (2001/55 11§) mukaan työntekijällä on oikeus palkkaan sairauden aikana 

sairauspäivärahan omavastuuajalta. Työntekijän henkilökohtaisen työsopimuksen tai alan 

työehtosopimuksen perusteella työnantaja voi olla velvollinen maksamaan sairauden ajalta 

palkkaa myös omavastuuajan jälkeen. Velvollisuus vaihtelee työtehtävistä ja alasta riippuen. 

Sairauspoissaoloajan palkanmaksun velvollisuuksista mainitaan työ- tai 

virkaehtosopimuksissa tai virka-, työ- tai oppisopimussuhteen ehdoissa. (Kela 2019c.) Tilanne, 

jossa työntekijä ei ole oikeutettu työnantajan maksamaan sairausajan palkkaan on esimerkiksi 

itse tahallisesti aiheutettu työkyvyttömyys (Suomen palkanlaskenta Oy 2018).  

 

Lain yksityisyyden suoja työelämässä mukaan (2004/759 5§) työnantajalla on oikeus käsitellä 

työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja, jos tiedot on kerätty työntekijältä itseltään tai hänen 

kirjallisella suostumuksellaan muualta ja tietojen käsittely on tarpeen sairausajan palkan tai 

siihen rinnastettavien terveydentilaan liittyvien etuuksien suorittamiseksi taikka sen 

selvittämiseksi, onko työstä poissaoloon perusteltu syy, taikka jos työntekijä nimenomaisesti 

haluaa selvitettävän työkykyisyyttään terveydentilaa koskevien tietojen perusteella erikseen 

säädetään.  

 

Työnantajasta ja alasta riippuen sovelletaan erilaisia käytäntöjä lyhyistä sairaspoissaoloista 

ilmoittamiseen työnantajalle. Työsopimuslain (2001/55 7§) mukaan työntekijän on kuitenkin 

ilmoitettava poissaolostaan ja sen syystä niin pian kuin mahdollista. Työnantajan pyynnöstä 

työntekijän on esitettävä luotettava selvitys poissaolonsa perusteesta, mikä on yleisimmin 

lääkärintodistus A.  

 

5.2 Nykyinen palveluketju 

 

A-todistuksen palveluketju riippuu siitä, hakeeko sairauspäivärahaa työnantaja vai 

henkilöasiakas. Seuraavaksi käsitellään näitä palveluketjuja, joista ensimmäisenä työnantajan 

sairauspäivärahaa. Molemmat A-todistuksen palveluketjut alkavat asiakkaan 

työkyvyttömyydestä, mikä todetaan lääkärin vastaanotolla. Lääkäri kirjoittaa A-todistuksen, 

jolla hän arvioi asiakkaan työkyvyttömyyden keston. A-todistuksen kirjoittaminen tapahtuu 

tietokoneen potilastietojärjestelmässä, jonka jälkeen lääkäri tulostaa asiakkaalle paperiversion 

ja allekirjoittaa sen. Asiakas tarvitsee paperisen A-todistuksen työnantajaa varten (Honkanen, 

haastattelu 27.8.2019).  
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5.2.1 Työnantajan sairauspäiväraha 
 

Kuten kuvassa 10 esitetään, työkyvyttömyyden toteamisen jälkeen työsuhteessa olevan 

asiakkaan tulee toimittaa A-todistus työnantajalleen. Työnantajaa varten lääkäri tulostaa 

paperisen A-todistuksen asiakkaalle ja allekirjoittaa sen. A-todistus toimii perusteena 

työkyvyttömyysajan palkalle. Työnantaja toimittaa A-todistuksen yrityksen palkkahallintoon, 

jotta palkkahallinto voi tarkastaa onko työkyvyttömyyspoissaolo palkallista ja 

työkyvyttömyysajan palkka tulee maksetuksi oikealta ajalta. A-todistus toimii 

sairauspäivärahahakemuksen liitteenä. Sairauspäivärahahakemuksen työnantaja voi tehdä joko 

paperisena ja lähettää sen kirjeitse tai sähköisesti Kelan työnantajan asiointipalvelussa (Kela 

2019d). Hakiessaan sairauspäivärahaa työkyvyttömyysajan palkanmaksun ajalle, työnantaja 

lähettää A-todistuksen Kelaan kirjeitse, jollei lääkäri ole välittänyt A-todistusta jo 

vastaanottokäynnin yhteydessä, mikä on vielä harvinaista (Hiljanen, haastattelu 14.5.2019). 

Kelan vastaava suunnittelija Janna Hokka kuvaa kirjeiden saapumista Kelaan seuraavasti. 

 

”… Meillä on erikseen skannaajat. Eli siellä on skannaaja ja indeksoija eli se on ihan 

käsityötä se homma. Ensin osa porukasta avaa postin, mikä sitten lajitellaan skannausta 

varten.” (Hokka, haastattelu 4.6.2019) 

 

Kirjeitse saapuvia asiakirjoja varten Kelalla on neljä skannauskeskusta, jotka sijaitsevat 

Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Skannauskeskuksiin saapuvat sekä kirjeitse 

lähetetyt, että toimistoihin toimitetut hakemukset ja liitteet. Skannauksen ja indeksoinnin 

lisäksi skannauskeskukset vastaavat asiakirjojen arkistoinnista. Skannauskeskuksessa kirjeet 

avataan ja asiakirjat skannataan Kelan sähköiseen asianhallintajärjestelmään Oiwaan. 

Kirjekuorien avaamiseen skannauskeskuksissa käytetään niiden avaamiseen tarkoitettua 

konetta. Kelan asiakkaat lähettävät asiakirjoja eri kokoisissa kirjekuorissa, joten osa kuorista 

joudutaan avaamaan käsin. Asiakirjojen skannauksen suorittaa Kelan työntekijä, joka käyttää 

skanneria ja skannauksen jälkeen tarkistaa, että skannaus on onnistunut. Skanneri skannaa 

usean paperin nippuja kerralla, mikä nopeuttaa skannausprosessia. Skannauksen jälkeen 

asiakirjat indeksoidaan asianhallintajärjestelmä Oiwassa. Haastateltujen Kelan 

asiantuntijoiden mukaan skannauksen jälkeen tapahtuva indeksointi on työläämpää kuin 

skannaus. Indeksoinnissa työntekijä määrittää millainen tiedosto on kyseessä, kuten onko 

tiedosto sairauspäiväraha-asiakirja, jolloin se indeksoidaan sairauspäiväraha-asiakirjoihin. 

Skannauksen ja indeksoinnin lisäksi skannauskeskukset vastaavat asiakirjojen arkistoinnista. 
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(Hiljanen, haastattelu 14.5.2019; Hokka, haastattelu 4.6.2019; Salmela, haastattelu 23.5.2019.) 

Indeksoinnin jälkeen A-todistukset siirtyvät odottamaan etuuskäsittelyä, jonka tekee Kelan 

etuuskäsittelijä. Työnantajan palveluketju päättyy etuuskäsittelijän päätökseen etuudesta ja 

mahdolliseen etuuden maksamiseen. (Hiljanen, haastattelu 14.5.2019.) 

 

 

Kuva 10. Nykyinen työnantajan sairauspäivärahan palveluketju 

 

5.2.2 Henkilöasiakkaan sairauspäiväraha 
 

Jos asiakas on YEL- tai MYEL-vakuutettu (eläkevakuutettu) yrittäjä, työtön työnhakija, 

opiskelija tai muussa elämäntilanteessa, mikä edellyttäisi Kelan sairauspäivärahaan, kuten 

vuorotteluvapaalla, hakee hän henkilöasiakkaan sairauspäivärahaa (Kela 2017a; Kela 2018a; 

Kela 2017b; Kela 2017c); Hiljanen, haastattelu 24.5.2019). Lisäksi työntekijä, jonka 
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työkyvyttömyysaika ylittää työnantajan sairausajan palkanmaksuajan tai työntekijä, jonka 

työnantaja ei maksa palkkaa sairauspoissaolon ajalta hakee henkilöasiakkaana 

sairauspäivärahaa (Kela 2017d; Hiljanen, haastattelu 14.5.2019). Henkilöasiakkaan ja 

työnantajan sairauspäivärahahakemusprosessin erona on, että henkilöasiakas voi valita 

lähettääkö hän hakemuksen ja tarvittavat liitteet sähköisesti Kelan asiointipalvelussa vai 

kirjeitse Kelaan. Kun taas työnantajan tulee lähettää A-todistus paperisena kirjeitse, vaikka 

sairauspäivärahahakemuksen työnantaja voi lähettää Kelan työnantajan asiointipalvelun 

kautta. Kelan asiointipalvelussa henkilöasiakas täyttää sähköisen hakemuksen ja voi lisätä A-

todistuksen liitteeksi joko skannaamalla tai ottamalla kuvan A-todistuksesta esimerkiksi 

älypuhelimella. Jos henkilö tekee useampaa kuin yhtä työtä tulee hänen hakemuksessaan 

kertoa, mihin työhön hän on työkyvytön ja mihin ei. (Kela 2018b.) 

 

Kuva 11. Henkilöasiakkaan sairauspäivärahan palveluketju  

 

Kuvasta 11 on nähtävissä, että henkilöasiakkaan A-todistuksen palveluprosessi alkaa samalla 

tavalla kuin työnantajan palveluprosessi. Asiakas eli sairauspäivärahan hakija hakeutuu 

lääkärinvastaanotolle, jotta lääkäri kirjoittaa hänelle A-todistuksen. Kun lääkäri on todennut 

asiakkaan työkyvyttömäksi, lääkäri täyttää A-todistuksen tietokoneensa 

potilastietojärjestelmässä, tulostaa ja allekirjoittaa sen. Vastaanottokäynnin jälkeen asiakas 

kirjautuu Kelan asiointipalveluun, jossa hän täyttää sairauspäivärahahakemuksen ja lisää kuvan 

A-todistuksesta hakemuksen liitteeksi. Tämän jälkeen asiakas lähettää hakemuksen ja A-

todistuksen asiointipalvelun kautta Kelaan sähköisesti. (Kela 2018b) Kuvassa 11 esitetyssä 



 42 

palveluketjussa on oletuksena, että mahdollisesti hakijana toimiva yrittäjä tai maatalousyrittäjä 

on YEL- tai MYEL-vakuutettu. 

 

Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta Kelaan saapuvat asiakirjat siirtyvät suoraan 

asianhallintajärjestelmä Oiwaan etuuskäsittelijöiden käsiteltäväksi. Näin ollen asiakirjoille ei 

tarvita indeksoijaa, mikä tarvitaan paperisten asiakirjojen saavuttua Kelaan. (Hokka, 

sähköpostiviesti 2.9.2019.) Kun Kela on saanut tarvittavat tiedot sairauspäivärahaetuuspäätöstä 

varten, tekee etuuskäsittelijä päätöksen etuudesta. Sairauspäivärahaa hakenut asiakas näkee 

Kelan päätökset reaaliajassa asiointipalvelusta ja lisäksi Kela toimittaa tiedon päätöksestä 

kirjeitse (Kela 2019e).  

 

5.3 Lääkärintodistus A:n palveluketjut UNA lomakepalvelun käyttöönoton jälkeen 

 

Tässä kappaleessa esitetään A-todistuksen palveluketjut työnantajan ja henkilöasiakkaan 

näkökulmista UNA lomakepalvelun käyttöönoton jälkeen.  Palveluketjuissa oletuksena on, että 

todistuksen laatijalla eli lääkärillä on käytössään potilastietojärjestelmässä ajantasainen 

todistuksen lomakepohja. (Kanta 2016.) Koska UNA lomakepalvelu on käyttöönotettu ja tullut 

osaksi potilastietojärjestelmää, lomakepalvelu hakee lääkärin käyttöön aina ajantasaiset 

lomakkeet (Virtanen, Skype-haastattelu 22.8.2019).  

 

Molemmat palveluketjut alkavat samalla tavalla kuin ennen UNA lomakepalvelun 

käyttöönottoa. Asiakas tarvitsee todistuksen työkyvyttömyydestään todisteena työnantajalle 

ja/tai etuuden hakemista varten. Lääkärinvastaanotolla asiakas antaa lääkärille suostumuksen 

kirjallisesti tai Omakannassa, että sähköisen todistuksen saa lähettää Kanta-palveluiden kautta 

suoraan Kelaan. Lääkäri kirjoittaa potilastietojärjestelmässä todistuksen välitysperusteen, 

sisältötiedot ja vastaanottajan. A-todistusta koskevat vastaanottajat ja välitysperusteet ovat 

valittavissa potilastietojärjestelmästä. Lääkäri allekirjoittaa todistuksen sähköisesti. 

Sähköiseen allekirjoittamiseen lääkäri käyttää samaa pin-koodia kuin eReseptien 

allekirjoittamiseen. (Kanta 2016; Virtanen, Skype-haastattelu 22.8.2019.) 
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5.3.1 Työnantajan sairauspäiväraha    
 

Kun lääkäri on allekirjoittanut A-todistuksen sähköisesti ja lähettänyt sen Kanta-palveluiden 

kautta Kelaan, hän tulostaa työntekijälle A-todistuksen ja allekirjoittaa sen (kuva 12). Kuvassa 

12 Kanta-arkistolla tarkoitetaan Potilastiedon arkistoa. Työntekijän tulee edelleen toimittaa A-

todistus työnantajalle tositteena poissaolosta ja sairausajan palkanmaksua varten. Työnantajan 

ei kuitenkaan tarvitse enää lähettää A-todistusta sairauspäivärahahakemuksen liitteeksi. 

Sairauspäivärahahakemuksen työnantaja tai työnantajan palkkahallinto tekee sähköisesti Kelan 

työnantajan asiointipalvelussa. UNA lomakepalvelun käyttöönoton jälkeen Kelan 

skannauskeskuksen skannaus ja indeksointi jäävät asiointiketjusta pois, jos yritys käyttää 

sairauspäivärahahakemusten lähettämiseen Kelan sähköistä asiointipalvelua. 

Sairauspäivärahahakemus ja A-todistus tulevat tällöin suoraan sähköisesti Kelan 

etuuskäsittelijälle asianhallintajärjestelmään. (Hokka, sähköpostiviesti 2.9.2019.) Palveluketju 

päättyy etuuskäsittelijän päätökseen etuudesta, kuten palveluketjussa ennen UNA 

lomakepalvelun käyttöönottoa.  

 

Kuva 12. Työnantajan sairauspäivärahan palveluketju UNA lomakepalvelun käyttöönoton jälkeen  
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5.3.2 Henkilöasiakkaan sairauspäiväraha 
 

Henkilöasiakkaan palveluketjussa lääkärin ei tarvitse, enää tulostaa asiakkaalle A-todistusta 

(kuva 13). Asiakas hakee sairauspäivärahaa Kelan asiointipalvelussa, mutta hän ei tarvitse 

liitteeksi kuvaa A-todistuksesta, koska Kela saa sen Potilastiedon arkistosta. Toisin sanoen, 

mitä nopeammin asiakas tekee sairauspäivärahahakemuksen Kelan asiointipalvelussa, sitä 

nopeammin hän saa päätöksen etuudesta. Kun lääkäri on toimittanut A-todistuksen Kanta-

palveluiden kautta Kelaan, asiakas voi tarkastella todistuksiaan Omakannassa. 

 

 
Kuva 13. Henkilöasiakkaan sairauspäivärahan palveluketju UNA lomakepalvelun käyttöönoton 
jälkeen 

 

5.4 UNA lomakepalvelun tuoma lisäarvo palveluketjujen toimijoille 

 

Tässä kappaleessa esitetään UNA lomakepalvelun tuoma mahdollinen lisäarvo A-todistuksen 

palveluketjujen toimijoiden ja kestävän kehityksen näkökulmasta. 

 

Henkilöasiakkaan näkökulma etuuden saajana 

 

Kelan vastaavan suunnittelijan Kaisa Timosen (Kanta 2018c) mukaan sähköinen A-

todistuksien välitys lisää alueellista yhdenvertaisuutta. Todistusten sähköisen välityksen myötä 

Kelan etuuskäsittelyaika ei riipu siitä, kuinka kaukana etuuden saaja sijaitsee Kelan 
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palvelupisteestä tai postilaatikosta vaan kaikilla on mahdollisuus saada todistus nopeasti 

Kelaan käsiteltäväksi. A-todistuksen palveluketjussa henkilöasiakkaalle merkittävin muutos 

on, että hänen ei tarvitse enää toimittaa A-todistusta tai kuvaa A-todistuksesta Kelaan. Tämän 

prosessivaiheen poistuminen vähentää huomattavasti ihmisestä johtuvan virheen riskiä. Tiedon 

eli A-todistuksen laatu paranee, koska asiakas ei ota itse kuvaa A-todistuksesta tai skannaa sitä. 

Lääkärikäynnin yhteydessä laadittu A-todistus voidaan näin ollen tuottaa sellaisessa muodossa, 

että siitä on mahdollisimman paljon arvoa sen mahdollisessa jatkokäsittelyssä. A-todistuksen 

skannaus tai siitä kuvan ottaminen voi olla joillekin asiakkaille mahdotonta, jos heillä ei ole 

käytössään soveltuvaa laitetta. Tällaisissa tilanteissa asiakas on nykyisen palveluketjun 

mukaan lähettänyt A-todistuksen postitse Kelaan tai toimittanut sen Kelan palvelupisteeseen. 

Näille asiakkaille UNA lomakepalvelu tuo huomattavasti lisäarvoa, koska heidän ei tarvitse 

toimittaa papereita, jolloin he säästävät aikaa ja rahaa.  Olettaen, että he siirtyvät käyttämään 

Kelan sähköistä asiointipalvelua sairauspäivärahahakemuksien laatimiseen. Jos asiakas 

lähettää edelleen sairauspäivähakemuksensa kirjeitse Kelaan, ei UNA lomakepalvelusta ole 

hänelle juuri lisäarvoa. 

 

UNA lomakepalvelu tulee ensisijaisesti käyttöön julkisen terveydenhuollon sektorille. 

Henkilöasiakkaat, joilla ei ole yksityisiä työterveyspalveluja käytössään, käyttävät julkisia 

terveydenhuoltopalveluita tai heillä on oma henkilökohtainen sairaskuluvakuutus, jolloin he 

käyttävät yksityisiä lääkäripalveluita. Esimerkiksi yrittäjien vastatessa omasta 

työterveyshuollostaan, saattavat ostettavat työterveyshuoltopalvelut tulla heille hyvinkin 

kalliiksi. (Virtanen, Skype-haastattelu 22.8.2019.) Henkilöasiakkaan asioidessa muualla kuin 

työterveydessä on tärkeää, että A-todistus täytetään huolellisesti, jotta pakolliset kentät tulevat 

oikein täytetyiksi.  

 

Haastattelujen perusteella henkilöasiakkaalle merkittävin mahdollinen lisäarvo UNA 

lomakepalvelun käyttöönotosta on palveluketjun tehostuminen ja näin ollen hänen 

etuuskäsittelynsä nopeutuminen. Henkilöasiakkaiden kohdalla tulee huomioida asiakkaiden 

tietotekninen osaaminen ja motivaatio käyttää Kelan sähköistä asiointipalvelua. Sähköisten 

palveluiden tuottamista asiakaslähtöisesti asiakkaan tarpeiden pohjalta ei voida liikaa korostaa. 
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Työnantajan näkökulma etuuden saajana 

 

Haastatteluissa ilmeni, että nykyään yhä useamman työnantajan palkkahallinto sijaitsee eri 

paikkakunnalla kuin työnantaja tai työntekijä itse. Yrityksellä on joko ulkoistettu 

palkkahallinto, tai yritys on keskittänyt palkkahallintonsa tietylle paikkakunnalle. Tästä 

johtuen työnantajat joutuvat lähettämään kirjeitse A-todistuksia ensin palkkahallintoon ja sen 

jälkeen palkkahallinto lähettää A-todistuksen mahdollista sairauspäivärahaa varten kirjeitse 

kelaan. PeeÄssän henkilöstöjohtajan Suvi Honkasen mukaan (haastattelu 27.8.2019) Postin 

välityksellä toimitetut A-todistukset voivat olla tietoturvariski, koska ne saattavat päätyä 

väärälle taholle tai kadota.  Myös Kelan vastaava suunnittelija Ismo Hiljanen (haastattelu 

14.5.2019) on huolissaan A-todistusten toimittamisesta paperisena. Hän kuvaa A-todistusten 

toimittamisen ja palkkahallinnon ulkoistamisen haasteita seuraavasti. 

”…Kun paperi tuodaan Kelaan, niin siinä on niin monta välivaihetta missä voi paperille 

tapahtua jotain.” 

 

”… Jos työpaikka on esimerkiksi Vantaalla niin se palkanlaskenta voi olla, vaikka 

Hämeenlinnassa. Niin ne ei millään tavalla neuvottele keskenään. Niin jos pitäisi alkaa 

miettimään työkykyisyyttä, niin se menee eri polkuja. Siinäkin mielessä sähköistäminen on 

hyvä juttu, että saadaan heti Kelaan ja työterveyshuoltoon tieto, niin päästään heti kiinni 

työn uudelleen järjestelyyn asiakkaan tukemisen kannalta.” 

 (Hiljanen, haastattelu 14.5.2019) 

 

Haastattelujen mukaan A-todistusten toimittaminen lääkärinvastaanoton yhteydessä Kanta-

palveluiden kautta Kelaan on huomattavasti nopeampaa kuin paperisen todistuksen 

postittaminen tai toimittaminen Kelan palvelupisteeseen, koska A-todistus on heti Kelan 

asianhallintajärjestelmässä. Kun asiakirjojen ja todistusten toimittaminen Kelan 

asianhallintajärjestelmään nopeutuu, nopeutuu myös asiakkaan etuuskäsittely. UNA 

lomakepalvelun käyttöönoton jälkeen julkisessa terveydenhuollossa, kuten 

erikoissairaanhoidossa tehdyt A-todistukset voidaan toimittaa suoraan terveydenhuollon 

palveluntarjoajalta Kelaan. Tällöin työnantajan ja Kelan välinen kirjeiden lähettäminen 

vähenee. Kirjeiden lähettäminen vähenee sitä enemmän, mitä useampi terveydenhuollon 

palveluntarjoaja ottaa käyttöön UNA lomakepalvelun ja mitä useampi työnantaja lähettää 

sairauspäivärahahakemuksensa Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta. Yrityksen ei silloin 

tarvitse maksaa hakemuksien ja A-todistusten postituskuluja. Lisäksi paperin kulutus vähenee. 
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Kun hakemus ja A-todistus saapuvat Kelaan sähköisesti, ne menevät suoraan Kelan 

asianhallintajärjestelmä Oiwaan ja sieltä etuuskäsittelyyn (Hokka, sähköpostiviesti 2.9.2019). 

Näin ollen uudesta palveluprosessista jäävät pois papereiden postitus, skannaus ja indeksointi, 

mikä tehostaa huomattavasti palveluprosessia ja työnantajan etuusprosessi nopeutuu.  

 

Työnantajalle UNA lomakepalvelun käyttöönoton merkittävin hyöty on, että sen ei tarvitse 

enää postittaa A-todistuksia kirjeitse Kelaan, mikä on ennen lomakepalvelun käyttöönottoa 

ollut työnantajan ainoa väylä toimittaa A-todistus Kelaan. Pois lukien tapaukset, joissa 

terveydenhuollon palveluntarjoajalla on jo ollut käytössään esimerkiksi Atostekin eRa -

lomakepalvelu. Työnantajan palveluketju tehostuu, koska sen hitaimmat vaiheet eli postitus, 

skannaus ja indeksointi jäävät pois, jolloin työnantajan etuuskäsittely näiden osalta nopeutuu. 

Edellä mainittujen vaiheiden poistuminen vapauttaa resursseja näitä tehneille tahoille, jolloin 

ne voidaan esimerkiksi uudelleen kohdentaa. Erityistä lisäarvoa UNA lomakepalvelun 

käyttöönotto tuo työnantajille, jotka käsittelevät merkittäviä määriä A-todistuksia. Esimerkiksi 

S-ryhmään kuuluva Osuuskauppa PeeÄssä käsittelee noin 170-200 lääkärin A-todistusta 

kuukausitasolla, mikä tekee noin 2040-2400 todistusta vuodessa.  Työntekijöitä PeeÄssällä on 

vuodenajasta riippuen noin 1700-2000 henkilöä. (Honkanen, haastattelu 27.8.2019.) 

 

Palveluketju työntekijän näkökulmasta 

 

Työntekijän kannalta palveluprosessi säilyy samana, koska hänen pitää toimittaa A-todistus 

edelleen työnantajalleen sovitun ajan sisällä (Honkanen, haastattelu 27.8.2019). 

Palveluprosessin muutos tulee silloin, jos A-todistuksen tiedot lähetettäisiin jatkossa lääkärin 

vastaanottokäynnin yhteydessä esimerkiksi palvelualustalle, josta työnantaja näkisi tarvittavat 

tiedot työntekijän sairauspoissaolosta. Jarmo Heikkisen (haastattelu 24.5.2019) mukaan tämä 

käytäntö on kuitenkin kyseenalaista. On eri asia antaa paperinen A-todistus työntekijälle, 

jolloin hän näkee tietonsa paperilta ja voi tehdä päätöksen toimittaako todistuksen työnantajalle 

vai ei kuin toimittaa tietokoneen näytöltä tiedot suoraan työnantajalle. Varsinkin jos kyseessä 

on arkaluonteinen diagnoosi. 
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Palveluketjut Kelan näkökulmasta 

 

Kaikki UNA lomakepalvelun kautta Kelaan saapuvat lomakkeet ovat ajantasaisia, koska 

lomakepalvelu hakee kaikille yhteisesti viimeisimmän lomakeversion (Virtanen, Skype-

haastattelu 22.8.2019). Digitaalinen A-todistus myös ohjaa terveydenhuollon ammattilaista 

todistuksen täytössä. Lääkärin tulee täyttää lomakkeen pakolliset tietokentät, jotta järjestelmä 

antaa hänen lähettää lomakkeen. Näin tiedot saadaan todennäköisemmin ensimmäisellä 

kerralla oikein kuin tilanteessa, jossa lääkäri tulostaa asiakkaalle A-todistuksen. A-

todistukseen kirjattujen tietojen oikeellisuuden myötä säästytään aikaa vievältä asioiden 

selvittämiseltä myöhemmin palveluketjussa. (Kanta 2018c; Heikkinen, Skype-haastattelu 

24.5.2019; Virtanen, Skype-haastattelu 22.8.2019.) 

 

Yhä useamman julkisen terveydenhuollon palveluntarjoajan ottaessa käyttöön UNA 

lomakepalvelun, yhä useampi A-todistus saapuu palveluntarjoajalta suoraan Kelan 

asianhallintajärjestelmään. Koska skannauskeskuksen toiminta tässä tapauksessa vähenee, 

vapautuu Kelalle resursseja näistä prosessin vaiheista (postin käsittely, skannaus ja 

indeksointi). (Hiljanen, haastattelu 14.5.2019.) Kela voi uudelleen kohdentaa tai poistaa 

vapautuneet resurssit, jolloin sen toiminta muuttuu resurssitehokkaammaksi. Kelan vastaava 

suunnittelija Ismo Hiljanen (haastattelu 14.4.2019) kuvaa Kelan työntekijöiden mahdollista 

suhtautumista uuteen digitaaliseen toimintamalliin seuraavasti. 

 

”…Työn mielekkyys on tärkeää… Suurin osa haluaa, että omalla työllä on vaikuttavuutta ja 
pystyy näkemään onnistumiset ja epäonnistumiset. Vaatii henkilöstöltä osaamisen 

syventämistä eli koulutuksia, koska tapauksista tulee vaikeampia… Suurin osa haluaa 
varmasti haastetta työhön.”  

(Hiljanen, haastattelu 14.5.2019) 

 

Hiljasen (haastattelu 14.5.2019) mukaan lomakepalvelun avulla Kelan asiantuntijat pystyisivät 

lähestymään asiakastapauksiaan enemmän kokonaisuuden kuin yksittäisen etuuden kautta. 

Lomakepalvelun myötä lomakkeiden tiedon muuttuessa strukturoiduksi dataksi, mahdollistuu 

sen hyödyntäminen Kelan automatisoidessa etuuskäsittelyä. Hiljasen (haastattelu 14.5.2019) 

mukaan tulevaisuudessa selkeiden asiakastapausten käsittelyn apuna voitaisiin hyödyntää 

tekoälyä, kun taas monimutkaisempien tapausten käsittelyyn vapautuisi resursseja. Resurssien, 
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kuten ajan vapautuminen monimutkaisempien ja kokonaisvaltaisempien asiakastapausten 

ratkomiseen lisäisi asiakastapauksiin lähestymistä asiakkaan tarpeen näkökulmasta, mitä 

asiakas oikeasti tarvitsee. Esimerkiksi muutakin kuin pelkkää rahallista etuutta, kuten erilaisia 

kuntoutuspalveluita.  

 

UNA lomakepalvelun käyttöönotto tuo Kelalle merkittävää lisäarvoa. Asiakkaan 

etuuskäsittelyprosessi nopeutuu, koska asiakkaan ei tarvitse enää postittaa A-todistusta, koska 

todistus siirtyy lääkärikäynnin aikana Kelan asianhallintajärjestelmään. Lisäksi mitä useampi 

henkilöasiakas ja työnantaja toimittaa sairauspäivärahahakemuksensa Kelan sähköisen 

asiointipalvelun kautta, sitä enemmän vapautuu resursseja skannauskeskuksista. Kun tähän 

lisätään vielä lomakkeiden tietojen paikkansapitävyys, asiakkaan etuuskäsittely nopeutuu 

huomattavasti. Samalla Kelan sisäiset prosessit yksinkertaistuvat, jolloin resursseja vapautuu.  

 

Palveluketjut lääkärin näkökulmasta  

 

”… A-todistus on sen verran simppeli ja pieni asia, että sen käyttö ei pitäisi vaatia 

kouluttamista.” (Virtanen, Skype-haastattelu 22.8.2019) 

 

A-lomakkeen palveluketju säilyy lääkärin näkökulmasta melko samanlaisena kuin se on 

aiemminkin ollut. Potilastietojärjestelmän lomakkeet tulevat vain UNA lomakepalvelusta, 

jolloin ne ovat aina ajantasaisia. Kun nyt lääkäri on tulostanut asiakkaalle A-lomakkeen, 

lomakepalvelun käyttöönoton jälkeen hän lähettää sen potilastietojärjestelmästään eli painaa 

tulosta-kuvakkeen sijaan lähetä-kuvaketta. A-lomakkeen sähköinen allekirjoittaminenkin on 

lääkäreille entuudestaan tuttua, koska se tapahtuu samalla tavalla kuin eReseptin 

allekirjoittaminen. Henkilöasiakkaan tapauksessa lomakepalvelu ei näin ollen lisää lääkärin 

työmäärää, vaan parhaassa tapauksessa vähentää sitä. (Virtanen, Skype-haastattelu 22.8.2019.) 

Työnantajan palveluketjussa lääkärin tulee kuitenkin A-todistuksen sähköisen välittämisen 

lisäksi edelleen tulostaa A-todistus asiakkaalle työnantajaa varten. Itä-Suomen yliopiston 

työterveyshuollon kliininen opettaja Jarmo Heikkisen (Skype-haastattelu 24.5.2019) mukaan 

lääkärin kannalta ei ole merkitystä tekeekö hän järjestelmässä yhden vai kaksi klikkausta. 

Virtanen ja Heikkinen (Skype-haastattelu 22.8.2019; Skype-haastattelu 24.5.2019) olivat 

samaa mieltä siitä, että jos pieni muutos lääkärin työssä tuo merkittävää lisäarvoa muille 

toimijoille, on se lääkäreidenkin mielestä hyvä asia. 
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”… kokonaan sähköisiin A-todistuksiin siirtyminen, niin periaatteessa nämä peruskysymykset 

eli tietoturva, työmäärä/helppous eli se (käyttöönotto) onnistuu eikä vaadi mitään lisätyötä. 

Niin lääkäreiden kannalta kaikki suhtautuvat ihan hyvin.” (Heikkinen, Skype-haastattelu 

24.5.2019) 

 

Terveydenhuollon palveluntarjoajan näkökulma 

 

UNA lomakepalvelun myötä lakisääteiset lomakkeet ovat aina ajantasaisia eikä 

palveluntarjoajien tarvitse maksaa ajantasaisista lomakkeista erikseen monille eri 

järjestelmätoimittajille. (Virtanen, Skype-haastattelu 22.8.2019.) Lomakepalvelun 

modulaarisuuden vuoksi se on yhteensopiva muiden järjestelmien kanssa. Modulaarisuuden 

ansiosta UNA lomakepalvelu on muutosjoustava, joten sitä voidaan kehittää ketterästi kunkin 

organisaation tarpeiden ja tahtotilojen mukaan. (Rannanheimo, Skype-haastattelu 16.8.2019.) 

 

Kestävä kehityksen näkökulma 

 

Ympäristön ja kehityksen maailmankomission (WCED 1987) mukaan kestävällä kehityksellä 

tarkoitetaan kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta 

mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Yhä useammat yritykset muuttavat 

liiketoimintamallejaan kestävämmiksi (Dyllick & Muff 2015). On yhteiskunnan kannalta 

merkityksellistä, että myös julkisen sektorin organisaatiot toteuttavat kestävän kehityksen 

periaatteita eli sosiaalista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä. Terveydenhuollon 

asiakirjojen sähköistäminen on erinomainen tapa edistää kestävää kehitystä. 

 

Taulukko 11. A-todistuksen sähköinen toimittaminen Kelaan (Finanssiala et al. 2018) 
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Sosiaali- ja terveysministeriö on yhdessä Finanssiala ry:n, Kelan ja nykyisen Traficomin 

kanssa tehnyt selvityksen terveydenhuollon asiakirjojen sähköistämisen tehokkuus- ja 

ilmastohyödyistä. Taulukossa 11 on kuvattu Kelaan saapuneiden sähköisten A-todistusten 

määrät vuosina 2016 ja 2017. Lisäksi taulukossa esitetään paperisten A-todistusten ja niiden 

postittamisen hiilijalanjälki. Janna Hokan (haastattelu 4.6.2019) mukaan vuonna 2018 A-

todistuksista sähköisesti Kanta-palveluiden kautta Kelaan saapui noin 13 000 kappaletta, kun 

skannauskeskuksiin A-todistuksia saapui yhteensä noin 520 000 kappaletta.  Sähköisesti 

saapuneiden A-todistuksien osuus on näin ollen ollut noin 2,5% Kelaan saapuneista A-

todistuksista. Määrä jää huomattavasti alle Kelan asettamasta taulukossa 11 kuvatusta 

tavoitteesta, mikä on ollut vuodelle 2018 5%. A-todistusten lukumäärät sisältävät sekä 

työnantajien lähettämät A-todistukset, että henkilöasiakkaiden lähettämät A-todistukset. 

(Finanssiala et al. 2018.) 

 

Hiilijalanjälkilaskelmat taulukossa 11 perustuvat taulukossa 12 esitettäviin päästökertoimiin. 

Pohjimmiltaan nämä päästökertoimet ovat kuitenkin keskiarvoja, koska suorien päästöjen 

mittaaminen on hankalaa tai jopa mahdotonta. Suurin osa A-todistusten hiilijalanjäljestä 

koostuu sen kuljettamisesta ajoneuvolla paikasta toiseen. 

 

Taulukko 12. Hiilijalanjäljen laskemisessa käytetyt päästökertoimet (Finanssiala ry et al. 2018) 

 

Yhteenveto  

 
Seuraavaksi esitetään yhteenvetona edellä esiteltyjen palveluketjujen toimijoiden ja niiden 

saaman lisäarvon suhde piirakkakaavioina (kuvat 14 ja 15). Koska kestävä kehitys ei ole 

palveluketjujen varsinainen toimija, sitä ei oteta piirakkakaavioissa huomioon. 

Piirakkakaavioiden laskentamenettelyt on esitetty liitteessä 4.  

 

Kuten kuvasta 14 nähdään, tutkimuksen mukaan työnantajan sairauspäivärahan 

palveluketjussa merkittävintä lisäarvoa UNA lomakepalvelun käyttöönotosta tulee Kelalle. 
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Toiseksi eniten lisäarvoa uudesta palvelusta saa työnantaja ja kolmanneksi eniten 

palveluntarjoaja. Tässä palveluketjussa lääkärin ja työntekijän saama lisäarvo on melko 

vähäistä, kuten edellä on mainittu.  

 
 

 
Kuva 14. Eri toimijoiden saaman lisäarvon suhde eri toimijoille työnantajan sairauspäivärahan 
palveluketjussa 

 
 
Henkilöasiakkaan sairauspäivärahan palveluketjun toimijoiden lisäarvon suhde on esitetty 

kuvassa 15. Kuvasta nähdään, että Kela saa myös tässä palveluketjussa eniten lisäarvoa UNA 

lomakepalvelun käyttöönotosta. Seuraavaksi eniten lisäarvoa saa henkilöasiakas ja 

kolmanneksi eniten palveluntarjoaja. Vähiten lisäarvoa tulee lääkärille, jonka 

toimintamalleihin uusi palvelu ei juurikaan vaikuta, kuten edellä on mainittu. 

 

Kelan saaman lisäarvon suuruus perustuu Kelan skannauskeskuksen toiminnan 

vähentymiseen, mikä on selkeästi nähtävissä sekä kuvasta 14 että kuvasta 15. Lisäksi 

asiakirjoja lähettävien osapuolten eli työnantajan ja henkilöasiakkaan saama lisäarvo on 

merkittävää. Toisin sanoen tulokset perustuvat paperien logistiikan helpottumiseen ja sisäisten 

prosessien kevenemiseen niin asiakirjoja vastaanottavassa organisaatiossa kuin lähettävässä 

organisaatiossa.  

Kela
33%

Työnantaja
27%

Palveluntarjoaja…

Lääkäri
13%

Työntekijä
7%
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Kuva 15. Eri toimijoiden saaman lisäarvon suhde henkilöasiakkaan sairauspäivärahan palveluketjussa 

 
 

5.5 Lisäarvon mittaaminen 

 
 
Seuraavaksi esitellään mittareita, joita voidaan käyttää edellä esiteltyjen lisäarvojen 

mittaamiseen (taulukot 13 ja 14). Esitettävät mittarit ovat esimerkkejä eikä niitä suositella 

käytettäväksi ilman syvempää pohdintaa niiden toimivuudesta. Kuten teoriaosuudessa on 

mainittu, tulee mittarit valita niin, että niistä saadaan mahdollisimman paljon informaatiota 

käyttöönoton myötä saatavista lisäarvoista ja palvelun toimivuudesta. Mittaaminen tulee 

suunnitella tarkkaan ja siihen tulee sitoutua kaikilla organisaatioiden tasoilla, jotta 

mittaamisella pystytään saavuttamaan mahdollisimman paljon lisäarvoa. Taulukossa 13 on 

esitetty tutkimuksessa esille nousseet lisäarvot ja ehdotetut mittarit työnantajan 

sairauspäivärahan palveluketjussa. 

 

 

 

 

 

Kela
40%

Henkilöasiakas
30%

Palveluntajoaja
20%

Lääkäri
10%
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Taulukko 13. Lisäarvon mittaaminen työnantajan sairauspäivärahan palveluketjussa 

Toimija Lisäarvo Mittarit 

Kela Skannauskeskuksen 
toiminta vähenee, jolloin 
tehokkuus paranee. 

- Paperiasiakirjojen määrä 
verrattuna sähköisesti 
toimitettujen asiakirjojen 
määrä. 

- Päällekkäisyyksien määrän 
muutos. 

- Asiakirjojen läpimenoaikojen 
muutos 

- Tulevaisuudessa sisäisten 
prosessien automatisoinnin 
suhde manuaaliseen 
etuuskäsittelyyn. 

Työnantaja Asiakirjojen 
postittamisesta johtuvan 
käsittelyn vähentyminen. 

- Postitse lähetettävien 
asiakirjojen määrän muutos 

- Postituskustannusten muutos 

- Etuuskäsittelyajan muutos 

Palveluntarjoaja Paperin kulutuksen 
vähentyminen ja keskitetyt 
ajantasaiset lomakkeet. 

- Paperin hankintakustannusten 
muutos 

- Järjestelmien 
päivityskustannusten muutos 

- Asiakastyytyväisyys (kyselyt) 

Lääkäri Ei merkittävää lisäarvoa 
lyhyellä aikavälillä. 

 

Työntekijä Ei merkittävää lisäarvoa 
lyhyellä aikavälillä. 

 

Kestäväkehitys Palveluketjujen 
hiilijalanjäljen 
pieneneminen sekä sen 
vaikutukset sosiaaliseen ja 
taloudelliseen 
kestävyyteen. 

- Postin kuljettamisesta 
aiheutuvien päästöjen muutos 

- Paperin kulutuksen muutos 

 

 

Taulukossa 14 on esitetty tutkimuksessa esille nousseet lisäarvot ja ehdotetut mittarit 

henkilöasiakkaan sairauspäivärahan palveluketjussa. Lopputuloksen kannalta on tärkeää 

määrittää lisäarvojen avulla tilannekohtaiset tavoitteet mitattaville osa-alueille BSC:n 

näkökulmia apuna käyttäen, jotta muutoksesta saatavaa lisäarvoa voidaan tarkastella sekä 

käyttöönoton edetessä että sen jälkeen.  
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Taulukko 14. Lisäarvon mittaaminen henkilöasiakkaan sairauspäivärahan palveluketjussa 

Toimija Lisäarvo Mittarit 

Kela Skannauskeskuksen 
toiminta vähenee → 
tehokkuuden 
parantuminen. 

- Paperiasiakirjojen määrä 
verrattuna sähköisesti 
toimitettujen asiakirjojen 
määrä. 

- Päällekkäisyyksien määrän 
muutos 

- Asiakirjojen 
läpimenoaikojen muutos 

- Tulevaisuudessa sisäisten 
prosessien automatisoinnin 
suhde manuaaliseen 
etuuskäsittelyyn. 

Henkilöasiakas Ei tarvitse enää skannata 
tai kuvata A-todistusta 
sähköisen hakemuksen 
liitteeksi tai toimittaa A-
todistusta Kelan 
toimipisteeseen. 

 

Asiakirjat eivät enää katoa 
asiakkaan omassa 
käsittelyssä. 

- Kanta-palveluiden kautta 
toimitettujen A-todistusten 
määrä verrattuna sähköisen 
asiointipalvelun tai 
paperisena toimitettujen 
todistusten määrään. 

Palveluntarjoaja Paperin kulutuksen 
vähentyminen ja keskitetyt 
ajantasaiset lomakkeet. 

- Paperin 
hankintakustannusten 
muutos 

- Järjestelmien 
päivityskustannusten 
muutos 

- Asiakastyytyväisyys 
(kyselyt) 

Lääkäri Tulostuksen ja 
allekirjoittamisen pois 
jääminen. 

- Tulosteiden määrä 
verrattuna Kanta-
palveluiden kautta 
toimitettujen todistusten 
määrään (sama mittaria 
voidaan hyödyntää kuin 
henkilöasiakkaalla). 

Kestäväkehitys Palveluketjujen 
hiilijalanjäljen 
pieneneminen sekä sen 
vaikutukset sosiaaliseen ja 
taloudelliseen 
kestävyyteen. 

- Postin kuljettamisesta 
aiheutuvien päästöjen 
muutos 

- Paperin kulutuksen muutos 
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Kuten aiemmin työssä on todettu, on tärkeää, että palveluita digitalisoidaan asiakastarpeen 

näkökulmasta, eikä vain yksittäisen viraston näkökulmasta. Mittari, jolla kehitystä voidaan 

seurata asiakastarpeen näkökulmasta, voidaan muodostaa tarkastelemalla asiakkaan 

palveluketjuja. Mittarissa määritetään asiakkaan palveluketjun digitalisaation aste viiden eri 

tason mukaan, missä 0-tasossa palvelu on julkisen toimijan näkökulmasta kuvattu ja toteutettu, 

kun taas 4-tasossa palveluketju on automatisoitu asiakkaan näkökulmasta. (Parviainen et al. 

2017, 56.) 

 

5.6 Haasteita muutoksessa 

 
”… Jos mietitään sote ICT:tä niin varmasti ne kaikki helpoimmat asiat on jo tehty. Nyt ollaan 

koko ajan haastavampien asioiden äärellä. Riippuvuuksia tulee koko ajan enemmän 

huomioonotettavaksi.” (Rannanheimo, Skype-haastattelu 16.8.2019) 

 
 
Jotta aiemmin tutkimuksessa esitetyt lisäarvot eri toimijoille voidaan saavuttaa, tulee olla 

tietoinen lomakepalvelun käyttöönottoon liittyvistä haasteista. Arto Virtasen (Skype-

haastattelu 22.8.2019) mukaan haasteina voidaan pitää resurssien kohdentamiseen liittyviä 

ongelmia, kuten budjetointi ja teknisen henkilökunnan riittävyys. Lisäarvoa ei synny 

toimijoille, jos A-todistuksia ei toimiteta Kanta-palveluiden kautta Kelaan. Tämä vaatii 

terveydenhuollon palveluntarjoajien sitoutumista lomakepalvelun käyttöön, jotta lääkärit 

toimittavat vastaanottokäyntien yhteydessä A-todistukset Kanta-viestinvälityksen kautta 

Kanta-arkistoon ja Kelaan. Käyttöönoton onnistuminen vaatii johdon sitoutumista ja 

läpinäkyvyyttä, jotta esimerkiksi muutosvastarinnalta vältytään.  Myös käyttöönotettavan 

palvelun laatu vaikuttaa käyttöönoton onnistumiseen. Rissanen et al. (2017, 37) mukaan 

paraskaan innovaatio ei toimi, ellei sitä hyödynnetä. Lisäksi uuden palvelun integrointi 

olemassa oleviin toimintamalleihin ja järjestelmiin on haasteellista, koska huomioonotettavia 

asioita on huomattava määrä, mikä näkyy käyttöönoton haasteellisuutena.  
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6 AJOTERVEYSLOMAKKEEN PALVELUKETJU 

 
Toinen tässä tutkimuksessa tutkittava palveluketju on ajoterveyslomakkeen eli 

Lääkärinlausunto ajokyvystä -lomakkeen (F122) palveluketju. F122-lomake on kolme 

sivuinen Traficomin lomake (liite 2). Lomakkeen ensimmäinen sivu on tarkoitettu 

tallennettavaksi potilasasiakirjoihin, toinen sivu annettavaksi tutkittavalle ja kolmas sivu 

viranomaiselle. Lääkärinlausunto ajokyvystä -lomakkeen käyttö on merkittävää 

liikenneturvallisuuden kannalta. Kyseinen palveluketju valikoitui tutkimukseen, koska sen 

uskotaan sisältävän digitalisaation potentiaalia. Suomessa liikenne- ja viestintävirasto 

Traficom toimii liikenteen lupaviranomaisena, kun taas Poliisi vastaa ajo-oikeuden aikaisesta 

ajoterveydestä. Poliisi käyttää Traficomin lupajärjestelmää ajolupien seuraamiseen ja 

ylläpitämiseen. (Traficom 2019; Simkin, haastattelu 22.5.2019.) 

 

Traficomin kehityspäällikön Johanna Simkin (haastattelu 22.5.2019) mukaan ajokorttien 

uusiminen tulee lisääntymään 19.1.2013 voimaan tulleen ajokorttilain (386/2011) myötä, jonka 

mukaan vuoden 2013 jälkeen kaikki ajokortit ovat määräaikaisia joko 15, 5 tai 2 vuotta, 

riippuen ajokorttiryhmästä. Traficomin Ajokortti-info.fi -internetsivuston (2019a) mukaan 

ryhmään 1 kuuluvat henkilöauton, mopoauton, mopon, traktorin ja moottoripyörän ajokortit. 

Kuorma- ja linja-autojen ajokortit kuuluvat ryhmään 2. Ennen vuoden 2013 lakimuutosta 

esimerkiksi ryhmän 1 ajokortit tuli uusia ensimmäisen kerran vasta 70 -vuotiaana. 

Lakimuutoksen myötä ajokorttien uusiminen tulee kasvavasti lisääntymään ja näin ollen myös 

hakemusten ja lomakkeiden määrät tulevat nousemaan. F122 -lomaketta käytetään 

ikäperusteisessa ajokortin uusimisessa. (Simkin, haastattelu 22.5.2019.) Tästä syystä tässä 

tutkimuksessa tutkittavat palveluketjut perustuvat ikäperusteiseen ajokortin uusimiseen. 

Palveluketjuissa on oletuksena, että lääkäri toteaa asiakkaan ajokykyiseksi. 

 

6.1 Ajokortin uusiminen 

 

Kun ajokortti määräajan vuoksi umpeutuu ryhmään 1 kuuluvan asiakkaan ollessa alle 70 -

vuotias, hänen tarvitsee uusia ajokortin voimassaolo seuraavalle 15 vuodelle. Asiakkaan 

täytettyä 65 vuotta ajokortti on voimassa kerrallaan enintään 5 vuotta (Ajokortti-info.fi 2019b). 

Tarvittaessa asiakkaan tulee toimittaa uusi kuva uutta ajokorttia varten.  Jos ryhmän 1 ajokortin 

voimassaolo päättyy asiakkaan 70-vuotispäivän jälkeen tai asiakas on yli 70-vuotias ja 
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uudistettavan ajokortin voimassaolo on päättynyt 70-vuotispäivänä, asiakas tarvitsee 

uudistamista varten laajennetun lääkärinlausunnon ajokyvystä. Laajennettu lääkärinlausunto 

ottaa huomioon asiakkaan sairauksien, ikääntymisen ja mahdollisen lääkityksen sekä näiden 

mahdolliset yhteisvaikutukset ajoterveyteen. (Ajokortti-info.fi 2019a; Trafi 2018.)  

 

Raskaimpien ajoluokkien ajokortit (ryhmä 2), jotka on myönnetty vuonna 2013 tai sen jälkeen 

ovat voimassa 5 vuotta kerrallaan. Asiakkaan täytettyä 68 vuotta ajokortti on voimassa 

kerrallaan enintään 2 vuotta. (Ajokortti-info.fi 2019b.) Ryhmään 2 kuuluva asiakas tarvitsee 

lääkärinlausunnon ajokyvystä ajokortin uusimista varten, jos hän on täyttänyt tai täyttää 45 

vuotta ajokortin voimassaolon päättyessä. Tämän jälkeen asiakkaan on toimitettava poliisille 

lääkärinlausunto ajoterveydestä aina ajokorttia uudistaessa eli 5 vuoden välein. Jos asiakkaan 

ajokortti on myönnetty ennen vuotta 2013, tulee hänen toimittaa lääkärinlausunto poliisille 

kahden kuukauden kuluttua täytettyään 50, 55, 60 ja 65 vuotta. Laajennettu lääkärinlausunto 

vaaditaan, kun asiakas on täyttänyt 68 vuotta ennen, kun hän käy lääkärissä ajokortin uusimista 

varten tai täyttää 68 vuotta ennen nykyisen ajokortin voimassaolon päättymistä. (Trafi 2018.) 

Ajokorttilain (386/2011) mukaan ajokortit ovat enintään voimassa 18.1.2033 asti, vaikka niihin 

olisi merkitty myöhäisempi voimassaolopäivä.  

 

Asiakkaat, jotka eivät tarvitse lääkärinlausuntoa ajokorttinsa uusimista varten, voivat uusia 

ajokortin Traficomin sähköisessä asiointipalvelussa tai Traficomin sopimuskumppani 

Ajovarman palvelupisteessä. (Simkin, haastattelu 22.5.2019; Ajovarma 2019.)  

 

6.2 Nykyinen palveluketju 

 
Ikäperusteisen ajokortin uusimisen palveluketju alkaa, kun Traficomin lupajärjestelmän eräajo 

luo postituslistan asiakkaista, kenen ajokortin voimassaolon päättymiseen on aikaa noin 4 

kuukautta (kuva 16). Tämä postituslista toimitetaan Traficomin keskitettyyn postitukseen, jota 

ylläpitää tällä hetkellä Edita Prima Oy. (Simkin, haastattelu 22.5.2019; Ajokortti-info.fi 2019a; 

Edita Prima Oy 2019.) Keskitetty postitus valmistelee asiakkaalle kirjeen ajokortin 

voimassaolon päättymisestä ja lisää kirjeeseen mahdollisesti tarvittavat liitteet, kuten kotona 

täytettävän esitietolomakkeen (Esitiedot ajokyvyn arviointia varten -lomake F200) laajaa 

lääkärintarkastusta varten. Keskitetty postitus lähettää valmiin kirjeen asiakkaan 

kotiosoitteeseen. (Trafi 2018.)  
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Kuva 16. Ikäperusteisen ajokortin uusimisen nykyinen palveluketju 

 

Johanna Simkin (haastattelu 22.5.2019) mukaan muistutus ajokortin voimassaolon 

päättymisestä voi tulla asiakkaalle myös sähköisesti, jos asiakkaalla on käytössään Suomi.fi -

palvelu ja hän on antanut suostumuksen, että viranomainen saa ottaa häneen yhteyttä kyseisen 

palvelun kautta. Lisäksi, jos asiakas on antanut suostumuksen, että viranomainen saa ottaa 
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häneen yhteyttä puhelimitse, Traficom lähettää muistutuksen tekstiviestillä. Toisin sanoen 

asiakas saa joka tapauksessa kirjeen kotiosoitteeseensa ja mahdollisesti kaksi muuta ilmoitusta, 

riippuen edellä mainittujen palveluiden käytöstä ja asiakkaan suostumuksesta.   

 

Vastaanotettuaan ajokortin voimassaolon päättymisestä muistuttavan kirjeen, asiakkaan tulee 

varata lääkärin vastaanottoaika lääkärintarkastusta tai laajennettua lääkärintarkastusta varten. 

Ajoterveysarvion tekevät pääasiallisesti yleislääkärit, mutta he voivat pyytää tarvittaessa 

konsultaatioita erikoislääkäriltä (Tast, haastattelu 22.5.2019). Laajennettua lääkärintarkastusta 

varten asiakkaan tulee täyttää Traficomin lähettämä esitietolomake ennen vastaanottoaikaa. 

Esitietolomake tulee olla asiakkaan mukana lääkärintarkastuksessa. Sekä tavallisessa 

lääkärintarkastuksessa, että laajennetussa lääkärintarkastuksessa lääkäri täyttää F122-

lomakkeen. Lääkäri täyttää lomakkeen sähköisesti, jonka jälkeen hän tulostaa ja allekirjoittaa 

sen asiakkaalle. Lääkäri antaa asiakkaalle Lääkärinlausunto ajokyvystä -lomakkeen (F122) 

tutkitulle- ja viranomaiskappale -sivut. (Trafi 2018.)  

 

Asiakkaan tulee toimittaa Viranomaiskappale-sivun Ajovarman palvelupisteeseen. (Trafi 

2018.) Ajokortin uusimista varten asiakas voi varata ajan Ajovarmaan. Näin pyritään 

välttämään mahdollisia ruuhkia ja ruuhkista aiheutuvaa pitkää odotusaikaa Ajovarman 

palvelupisteissä. Ajovarman palvelupisteessä asiakas täyttää ajokortin uusimishakemuksen, 

jonka liitteeksi tulee F122-lomakkeen Viranomaiselle-sivu. Jotta ajokortin uusimishakemus on 

lainvoimainen, asiakkaan tulee allekirjoittaa se. (Simkin, haastattelu 22.5.2019.)  

 

Ajovarman palvelupisteessä työntekijä vastaanottaa ja käsittelee asiakkaan F122-lomakkeen ja 

hakemuksen. Traficomin asiantuntijan Satu Taimen (sähköpostiviesti 23.9.2019) mukaan 

palvelupistekäynnin yhteydessä vastaanotetut hakemukset ja liitteet, kuten F122-todistus 

toimitetaan Traficomin keskitettyyn digitointiin. Traficomille toimitettavat asiakirjat 

lähetetään samassa nipussa tietyin aikavälein postitse Traficomin keskitettyyn 

digitointipalveluun. Keskitetystä digitoinnista vastaa eri taho kuin Traficomin keskitetystä 

postituksesta. Digitoija digitoi keskitettyyn digitointiin saapuneet hakemuksen ja liitteet, 

jolloin asiakirjojen lopullinen säilytysmuoto on sähköinen arkisto. Tämän jälkeen Traficomin 

käsittelijä käsittelee asiakkaan hakemuksen. Tässä tutkimuksessa oletetaan, että asiakkaan 

ajokortin uusimistiedot ovat kunnossa, jolloin asiakkaalle tullaan toimittamaan uusi ajokortti 

ja ajoterveyslomakkeen palveluketju päättyy. (Taimi, sähköpostiviesti, 23.9.2019.) 
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Tapauksissa, joissa poliisi on määrännyt asiakkaan aikaistettuun ajoterveystarkastukseen, 

lääkäri toimittaa suoraan poliisille F122-lomakkeen Viranomaiselle-sivun ja antaa asiakkaalle 

Tutkitulle-sivun. Lääkäri lähettää Viranomaiselle-sivun poliisille kirjeitse (Tast, haastattelu 

22.5.2019; Trafi 2018). Lääkäreillä on velvollisuus ilmoittaa asiakkaan ajoterveyden 

muutoksista poliisille, kun ajoterveyden heikkenemisen kesto on vähintään 6 kuukautta. 

Esimerkiksi jos silmälääkäri toteaa, että asiakas tarvitsee ajaessaan silmälasit, tulee lääkärin 

täyttää Ilmoitus ajoterveydentilan muutoksesta poliisille -lomake (F203) ja lähettää sen suoraan 

tutkittavan asiakkaan asuinpaikan poliisille. Tällaisessa tilanteessa ajokortti uusitaan, koska 

sen takapuolelle tulee 01-merkintä eli asiakas tarvitsee ajaessaan silmälasit tai piilolinssit. 

Lisäksi tilanteessa, jossa lääkäri toteaa, ettei asiakas täytä ajoterveysvaatimuksia, lääkäri 

lähettää F203-lomakkeen suoraan asuinpaikan poliisille. (Trafi 2018.) 

 

6.3 Ajoterveyslomakkeen palveluprosessi UNA lomakepalvelun käyttöönoton jälkeen 

 

UNA lomakepalvelun käyttöönoton jälkeen palveluketju (kuva 17) alkaa samalla tavalla kuin 

ennen palvelun käyttöönottoa. Traficomin lupajärjestelmä muodostaa postituslistan noin 4 

kuukauden kuluttua päättyvistä ajo-oikeuksista. Traficomin keskitetty postitus lähettää näille 

asiakkaille muistutuskirjeen tarvittavine liitteineen. Kirjeen vastaanotettuaan asiakas varaa 

ajan lääkärintarkastusta tai laajennettua lääkärintarkastusta varten. Lääkärinvastaanotolla 

lääkäri suorittaa ajoterveystarkastuksen ja täyttää ajoterveyslomakkeen (F122) 

potilastietojärjestelmässä. Lomakkeen Kanta-palveluihin lähettämistä varten lääkärin tulee 

pyytää asiakkaan suostumuksen kirjallisesti tai Omakannassa (Kanta 2019a). Tässä 

tapauksessa oletuksena on, että asiakas antaa suostumuksen tietojen lähettämiseen. Asiakkaan 

suostumuksen jälkeen lääkäri allekirjoittaa sähköisesti todistuksen ja lähettää sen Kanta-

arkistoon.  

 

”… Jos lääkärillä on käytössään sähköinen lomakejärjestelmä, kuten UNA lomakepalvelu, 

hän pystyy tallentamaan ajoterveyslomakkeet ajoterveystarkastuksen yhteydessä suoraan 

Potilastiedon arkistoon eli Kanta-arkistoon. Kysely- ja välityspalvelun avulla Traficom 

pääsee käsiksi näihin lomakkeista tarvittaviin tietoihin sähköisesti.” (Simkin, haastattelu 

22.5.2019) 

Lääkärintarkastuksen jälkeen asiakas kirjautuu Traficomin sähköiseen asiointipalveluun. 

Asiointipalvelussa asiakas täyttää ajokortin uusimishakemuksen. Asiakas antaa luvan 
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asiointipalvelussa, että ajoterveyslomakkeesta tarvittavat tiedot haetaan Kanta-

viestinvälityksellä Kanta-arkistosta hakemuksen liitteeksi. Asiakas lähettää ajokortin 

uusimishakemuksen Traficomin sähköisessä asiointipalvelussa. Palveluketju päättyy, kun 

asiakkaalle toimitetaan uusi ajokortti postitse kotiin. (Simkin, haastattelu 22.5.2019; Ajokortti-

info.fi 2019c.) 

 

Kuva 17. Ajoterveyslomakkeen palveluketju UNA lomakepalvelun käyttöönoton jälkeen  

 
 

6.4 UNA lomakepalvelun tuoma lisäarvo palveluketjun toimijoille 

 

Tässä kappaleessa esitetään UNA lomakepalvelun tuoma mahdollinen lisäarvo 

ajoterveyslomakkeen palveluketjun toimijoiden ja kestävän kehityksen näkökulmasta. 

 

Palveluketju asiakkaan näkökulmasta 

 

Nykyisessä ajoterveystodistuksen palveluketjussa asiakas liikkuu fyysisesti paljon paikasta 

toiseen. Tämä lisää asiakkaiden eriarvoisuutta, riippuen kuinka pitkiä matkoja heidän tulee 

liikkua lääkärinvastaanotolle ja Ajovarman palvelupisteelle. Turha liikkuminen on lean-

ajatusmallin mukaan hukkaa. UNA lomakepalvelun tultua terveydenhuollon palveluntarjoajien 
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käyttöön, asiakkaan liikkuminen voi vähentyä merkittävästi. Riippuen siitä, missä asiakkaan 

lähin ajovarman palvelupiste sijaitsee. Asiakkaan tulee edelleen käydä ajoterveystarkastusta 

varten lääkärin vastaanotolla, mutta ajokortin uusimisen hän voi tehdä joko kotona tai missä 

vain, missä hänellä on käytössään tietokone tai muu mobiililaite Traficomin asiointipalvelun 

käyttöä varten. Näin asiakas voi tehdä ajokortin uusimishakemuksen silloin, kun hänelle 

parhaiten sopii. Koska asiakkaan ei tarvitse enää asioida Ajovarmassa, hänen ei tarvitse enää 

varata sinne ajokortin uusimisaikaa tai jonottaa paikan päällä saadakseen palvelua.  

 

Vaikka lomakepalvelu vähentää asiakkaiden maantieteellistä eriarvoisuutta, se voi lisätä 

asiakkaiden eriarvoisuutta tietotekniikan näkökulmasta, varsinkin ajoterveyslomakkeen 

tapauksessa. Kuten tämän työn teoriaosuudessa kerrottiin, tietotekniikan käyttö voi olla 

vaikeaa iäkkäille ihmisille. Iäkkäillä ihmisillä ei välttämättä ole tietoteknistä osaamista tai 

halua käyttää tietokonetta tai muuta tietoteknistälaitetta. Traficomin (2017) mukaan Suomessa 

vuoden 2016 lopussa kaikista 3,7 miljoonasta ajokortin haltijoista 70-vuotiaita tai sitä 

vanhempia oli 11% eli 407 000.  

 

Tutkimukseen haastateltiin 82-vuotiasta miestä, jolla on voimassa oleva ajokortti. 

Haastateltava kertoi olevansa tyytyväinen nykyiseen palveluketjuun, mutta oli avoin myös 

uudelle toimintamallille. Hänen mielestään sähköisen palvelun lisäksi tulisi kuitenkin säilyttää 

fyysisessä palvelupisteessä asioimisen mahdollisuus. Haastattelussa ilmeni, että vaikka 

haastateltava käyttää tietokonetta omien asioidensa hoitamiseen, tarvitsisi hän tukea uuden 

palvelun käytössä. Tuen saaminen ei ole kaikille mahdollista, mikä lisää asiakkaiden 

eriarvoisuutta, varsinkin jos siirrytään kokonaan digitaaliseen palveluketjuun. 

 

Koska UNA lomakepalvelu otetaan käyttöön julkisessa terveydenhuollossa, jossa merkittävä 

osa ajoterveystarkastuksista tehdään, tulee siitä asiakkaille huomattavaa lisäarvoa. (Tast, 

haastattelu 22.5.2019.) Toisin sanoen merkittävin lisäarvo asiakkaalle on, että heidän ei tarvitse 

toimittaa ajoterveyslomaketta henkilökohtaisesti Ajovarmaan. Finanssialan et al. (2018) 

mukaan palveluiden sähköistämisen myötä asiakas säästää keskimäärin 60 minuuttia yhtä 

ajokortin uusimishakemusta kohden.  
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Palveluketju Traficomin näkökulmasta 

 

Lisäarvoa palvelun käyttöönotosta Traficomille syntyy, kun lääkärit alkavat toimittamaan 

ajoterveyslomakkeita Kanta-arkistoon. Näin Traficom pystyy käsittelemään hakemukset 

automaattisesti lupajärjestelmässään. Asioinninkokonaiskestossa ja työajassa saadaan säästöjä, 

kun lääkärintodistus liikkuu sähköisesti. Finanssialan et al. (2018) mukaan Traficom ja 

Traficomin palveluntuottaja Ajovarma säästävät aikaa yhteensä 10 minuuttia hakemusta 

kohden. Haastattelujen perusteella Ajovarmassa aikaa säästyy, koska ajokortteja tullaan 

uusimaan vähemmän paikanpäälle eikä Ajovarman tarvitse enää lähettää ajoterveystodistuksia 

ja ajokortin uusimishakemuksia Traficomin keskitettyyn digitointiin. Lisäksi Traficomin 

keskitetyn digitoinnin toiminta vähenee. Näin ollen organisaatioille vapautuu resursseja, jotka 

voidaan uudelleen kohdentaa.  

 

”…Sehän olisi meille ihan mieletön hyöty, kun voisimme automaattisesti käsitellä 

hakemukset. Ja kansalaisille varsinkin, kun ei tarvitsisi mennä ajovarmaan viemään sitä 

lääkärintodistusta ja allekirjoittamaan hakemusta. Vaan voisi suoraan tehdä sen netissä.” 
(Simkin, haastattelu 22.5.2019) 

 

Johanna Simkin mukaan (haastattelu 22.5.2019) Traficomilla on myös useita eri prosesseja, 

joihin liittyvät ajoterveyslomakkeet. Esimerkiksi poliisi käyttää Traficomin lupajärjestelmää. 

Tilanteessa, missä poliisi on määrännyt asiakkaan ennen aikaiseen ajoterveystarkastukseen, 

lääkäri lähettää ajoterveystodistuksen (F122) kirjeenä tutkittavan asuinpaikan poliisille. UNA 

lomakepalvelu mahdollistaa näin ollen myös poliisin prosessien tehostumista.  

 

Haastattelujen perusteella UNA lomakepalvelun käyttöönotosta on merkittävää lisäarvoa 

Traficomille ja sen palveluntarjoajalle Ajovarmalle tulevaisuudessa, koska vuonna 2013 

voimaantulleen ajokorttilain myötä hakemusten sekä lääkärintodistusten määrät tulevat 

nousemaan. Kun tieto liikkuu paperin sijaan digitaalisena ja strukturoidussa muodossa, 

Traficom voi automatisoida prosessejaan. Traficomissa odotetaan UNA lomakepalvelun 

käyttöönottoa sairaanhoitopiireissä, sillä sen omat järjestelmät ovat valmiit sen käyttöönottoa 

varten (Simkin, haastattelu 22.5.2019). 
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Palveluketju lääkärin näkökulmasta 

 

Haastatteluissa ilmeni, että UNA lomakepalvelun käyttöönoton myötä lääkärin ei tarvitse 

tulostaa ja allekirjoittaa ajoterveyslomaketta. Todistuksen täytettyään hän allekirjoittaa 

todistuksen sähköisesti eli samalla tavalla kuin A-todistuksen ja eReseptin. Sen jälkeen hän 

lähettää sen suoraan potilastietojärjestelmästään Kanta-arkistoon. Kuten a-lomakkeen 

tapauksessa lomakepalvelu ei tuo yhtä merkittävää lisäarvoa lääkärille kuin muille 

palveluketjun toimijoille, mutta se ei myöskään lisää lääkärin työmäärää tai hankaloita hänen 

työtään (Virtanen, Skype-haastattelu 22.8.2019). Tapaukset, joissa lääkäri lähettää 

ajoterveyslomakkeen poliisille kirjeenä postin välityksellä, tulevat todennäköisesti 

vähenemään, jolloin lääkärin työ helpottuu. Tämä edellyttää sitä, että myös poliisi ottaa 

käyttöönsä Kanta-viestinvälityspalvelun. 

 

Palveluketju terveydenhuollon palveluntarjoajan näkökulmasta 

 

”… Kaikki ovat kyllästyneitä siihen, että tietyt järjestelmätoimittajat rahastavat erikseen.” 
(Virtanen, Skype-haastattelu 22.8.2019) 

 

Kuten edellisessä lainauksessa Arto Virtanen toteaa, UNA lomakepalvelun käyttöönoton 

jälkeen lomakkeet saadaan keskitetysti yhdestä paikasta, jolloin palveluntarjoajien ei tarvitse 

maksaa eri järjestelmien toimittajille ajantasaisista lomakkeista. UNA lomakepalvelun myötä 

tieto liikkuu digitaalisessa strukturoidussa muodossa, jolloin tietoa voidaan hyödyntää 

terveydenhuollon integraatioissa ja tiedon mahdollisessa jatkokäsittelyssä monipuolisesti 

(Rannanheimo, Skype-haastattelu 16.8.2019). Haastattelujen perusteella UNA lomakepalvelun 

käyttöönoton jälkeen julkisen sektorin terveydenhuollon palveluntarjoajien paperin käyttö 

ajoterveyslomakkeiden ja kirjeiden osalta tulee vähenemään. Merkittävää lisäarvoa 

terveydenhuollon palveluntarjoajille tulee siitä, että he pystyvät tarjoamaan asiakkailleen 

huomattavaa lisäarvoa säästämällä omalla toiminnallaan asiakkaan aikaa ja vaivaa 

lomakkeiden toimittamisessa paikasta toiseen. Toisin sanoen asiakkaan saadessa parempaa 

palvelua, saa terveydenhuollon palveluntarjoaja lisäarvoa asiakastyytyväisyyden kautta. 

(Finanssiala et al. 2018.)  
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Kestävän kehityksen näkökulma 

 

Taulukko 15. Ajoterveystodistuksen sähköistäminen (Finanssiala et al. 2018) 

 

 

Finanssiala et al. (2018) mukaan sellaisten ajokorttihakemusten, joihin sisältyy 

lääkärinlausuntoja ja muita liitteitä, määrä on suhteellisen vakaa vuodesta toiseen, noin 

200 000 kappaletta. Potilastiedon arkiston myötä tämä asiakirja muuttuu sähköiseksi. 

Traficomin tavoitteena on, että vuoden 2020 loppuun mennessä sähköisesti näistä 

toimitettaisiin Traficomiin 50% eli digitoitavia asiakirjanippuja olisi 100 000 kappaletta 

vähemmän. Traficomin päästövähennystavoitteen saavuttaminen merkitsisi noin 347 

hiilidioksiditonnin vuosittaista säästöä. (Finanssiala et al. 2018.) Taulukossa 15. esitetyt 

laskelmat perustuvat samoihin päästökertoimiin kuin taulukossa 12 esitetyt päästökertoimet A-

todistuksen hiilijalanjäljen laskemiseen. 

 

Yhteenveto 

 

Kuvan 18 piirakkakaaviossa on kuvattu ajoterveyslomakkeen palveluketjun toimijoiden 

saaman lisäarvon suhde. Kestävää kehitystä ei otettu piirakkakaaviossa huomioon, koska se ei 

ole palveluketjun varsinainen toimija. Piirakkakaavion laskentamenettely on kuvattu liitteessä 

4. Kuvasta 18 nähdään, että UNA lomakepalvelun käyttöönotosta merkittävintä lisäarvoa saa 

ajokorttia uusiva asiakas. Toiseksi eniten lisäarvoa tulee Traficomille ja kolmanneksi eniten 

palveluntarjoajalle. Vähiten lisäarvoa saa lääkäri, jonka työn toimintamalli ei juurikaan muutu 

UNA lomakepalvelun käyttöönoton myötä. 
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Kuva 18. Eri toimijoiden saaman lisäarvon suhde ajoterveyslomakkeen palveluketjussa 

 

Asiakkaan saaman lisäarvon suuruus perustuu asiakirjojen itsenäisen toimittamisen 

vähenemiseen. Traficomin lisäarvon merkittävin tekijä on automatisoidun lupajärjestelmän 

käytön mahdollistuminen UNA lomakepalvelun käyttöönoton myötä. Toisin sanoen, 

asiakirjoja lähettävän ja vastaanottavan tahon toimintamallit yksinkertaistuvat ja kevenevät, 

jolloin palveluketjusta tulee tehokkaampi. 

 

6.5 Lisäarvon mittaaminen 

 

Taulukossa 16 on esitetty tutkimuksessa esille tulleet lisäarvot eri toimijoille ja niille 

esimerkkinä toimivat mittarit. Kuten lääkärintodistus A:n palveluketjussa todettiin, mittarit 

toimivat vain esimerkkinä ja niiden sopivuus ja tavoitteet tulee tarkkaan määrittää ennen 

mittaamisen aloittamista, jotta mittaamisella voidaan saavuttaa mahdollisimman suuri hyöty.  

 

 

 

 

 

 

Asiakas
40%
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20%
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Taulukko 16. Lisäarvon mittaaminen ikäperusteisen ajokortin uusimisen palveluketjussa 

Toimija Lisäarvo Mittarit 

Asiakas Alueellisen tasa-arvon 

kasvu  

- Maantieteellisesti 

(kotiosoitteet) eri 
alueilta sähköisesti 

toimitettujen 
hakemusten määrä 

verrattuna Ajovarman 
toimipisteille 

toimitettujen 
asiakirjojen määrään. 

- Tyytyväisyyskyselyt 

Traficom Automatisoitu ajokortin 

uusiminen 

- Automaattisesti 

käsiteltyjen hakemusten 
määrä verrattuna 

Ajovarmasta 
toimitettujen 

hakemusten määrään. 

- Keskitetyn digitoinnin 
toiminnan mittarointi 

Palveluntarjoaja Asiakastyytyväisyyden 
kasvu 

- Tyytyväisyyskyselyt  

Lääkäri Tulostuksen ja 
allekirjoittamisen 

poisjäänti 

- Paperitodistusten määrä 
verrattuna sähköisten 

todistusten määrään 

Kestäväkehitys Samat kuin A-todistuksen 

palveluketjussa 

 

 

6.6 Haasteita muutoksessa 

 
Kuten A-todistuksen palveluketjussa, myös ajoterveystodistuksen palveluketjussa toimijoille 

ei synny lisäarvoa, ellei UNA lomakepalvelun käyttöönottoa tapahdu. Lisäarvon 

muodostumisen edellytyksenä on, että terveydenhuollon palveluntarjoajan järjestelmissä 

lääkärit alkavat toimittamaan ajoterveyslomakkeita sähköisesti Kanta-arkistoon. Lisäksi 

haastatteluissa nähtiin merkittävänä haasteena se, miten asiakkaille tiedotetaan palvelun 

saatavuudesta ja toimintamallien muutoksista palveluketjussa. 
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Monet ikäperusteisesti ajokorttia uusivat henkilöt ovat ikääntyneitä ja heille tietotekniikkansa 

käyttö voi olla hankalaa tai kokonaan estynyttä. Haastatteluiden perusteella tietotekniikan 

opettelua ja sen käyttöä voitaisiin pitää mittarina sille, onko henkilö enää autolla ajokykyinen. 

Kuten teoriaosuudessa mainittiin, huomioon tulee kuitenkin ottaa kansalaisten 

sosioekonomiset erot, sillä jokaisella ei välttämättä ole varaa esimerkiksi tietokoneeseen tai 

älypuhelimeen.  
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7 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 

 

Tässä kappaleessa käsitellään tutkimuksen tuloksia tutkimuskysymysten näkökulmasta. 

Lisäksi keskeisiä tutkimustuloksia arvioidaan vertaamalla niitä teoriaosuudessa esitettyyn 

tietoon. Lopuksi esitetään tutkimuksen aikana esiin tulleita kehittämis- ja 

jatkotutkimusehdotuksia. 

 

7.1 Työn keskeiset tulokset 

 

Lisäarvo ja sen mittaaminen 

 

UNA lomakepalvelun käyttöönoton myötä muodostuvan lisäarvon keskiössä on julkisten 

organisaatioiden palveluiden automatisointi. Automatisointi on seurausta digitalisaatiosta sekä 

UNA lomakepalvelun mahdollistavasta tiedon rakenteellisuudesta ja sen laadusta. 

Tutkimuksessa esitetyt lisäarvot koostuvat työaikojen ja prosessien kokonaiskestojen 

vähentymisestä, asiakastyytyväisyyden kasvusta, positiivisista ilmastovaikutuksista ja 

tehokkuuden myötä pitkällä aika välillä saatavista kustannussäästöistä. Kustannussäästöt 

muodostuvat pääasiassa materiaalien, logistiikan ja työajan vähentymisestä saatavista 

säästöistä. Palveluprosessin nopeammalla läpimenoajalla voi olla Finanssialan et al. (2018) 

mukaan huomattavia kansantaloudellisia vaikutuksia esimerkiksi tilanteissa, joissa 

etuuspäätöksen myönnetään huomattavasti lyhyemmässä ajassa kuin tällä hetkellä. Lisäksi 

asiakkaiden maantieteellinen tasa-arvo kasvaa. 

 

Tutkimuksen mukaan muodostuvan lisäarvon määrä vaihtelee eri toimijoiden välillä. Lisää 

työtä tai monimutkaisia toimintamallien muutoksia ei kuitenkaan tule varsinkaan näille 

toimijoille, joille muodostuu vähemmän lisäarvoa, kuten lääkäreille.  

 

Haastateltujen asiantuntijoiden keskuudessa vallitsi yksimielisyys siitä, että paperisten 

asiakirjojen toimittaminen valtion postin välityksellä toimijalta toiselle on tietosuojan kannalta 

suurempi riski kuin digitaalisesti lähetettynä. Haastateltujen mielestä riskinä on, että paperinen 

asiakirja toimitetaan väärälle taholle tai häviää. Tällaista oli tapahtunut haastateltujen 

organisaatioissa.  
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Lisäarvoa mittaamalla voidaan selvittää, milloin strategiset tavoitteet on saavutettu ja kuinka 

uuden palvelun käyttöönotto on onnistunut. Tutkimuksessa esitettiin julkisten organisaatioiden 

käyttöön tasapainotettua mittaristoa eli Balanced Scorecardia (BSC).   Julkisen organisaation 

käyttöön suositeltiin seuraavia näkökulmia: talous ja resurssit (resurssien hallinnan 

näkökulma), vaikuttavuus (Kansalaisen, asiakkaan ja poliittisen päätöksentekijän näkökulma), 

rakenteet ja prosessit (suorituskyvyn ja toimivuuden näkökulma) sekä uudistuminen ja työkyky 

(henkilöstön ja työyhteisön näkökulma). BSC:n mukaan näille näkökulmille tulee luoda 

tavoitteet ja näille tavoitteille mittarit.  

 

Tutkimuksen mukaan mittarit tulee luoda tapauskohtaisesti välttäen turhaa mittarointia. 

Tutkimuksessa esitetyt mittarit perustuvat asiakirjojen määrien mittaamiseen eri tilanteissa, 

määrien muutosten vertailuun ja lomakkeiden käsittelyyn kuluvien resurssien, kuten ajan 

mittaamiseen. Lisäksi UNA lomakepalvelun käyttöönotosta asiakkaalle muodostuvaa lisäarvoa 

voidaan mitata esimerkiksi tyytyväisyyskyselyiden avulla ja ilmastovaikutusta laskemalla 

palveluketjujen hiilijalanjälki.  

 

Muutoksen haasteet 

  

Tässä tutkimuksessa on tullut ilmi, että julkisen sektorin päätökset tapahtuvat hitaasti 

organisaatioiden hierarkkisen rakenteen ja puutteellisen johtajuuden vuoksi. Tästä syystä 

uusien palveluiden käyttöönottoon liittyvät päätökset ja päätösten toimeenpano on hidasta. 

Näin ollen uusien palveluiden implementointi voi olla haasteellista ja siksi organisaatioiden 

johtajuuteen ja rakenteisiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota, kuin pelkästään resurssien 

lisäämiseen palveluiden tuotannossa. Tässä apuna voidaan käyttää tutkimuksen 

teoriaosuudessa esiteltyjä prosessien kehittämisen työkaluja ja johtamismalleja, joiden 

keskiössä on asiakaslähtöinen toiminta organisaatioissa.  

 

Kuten tutkimuksessa käy ilmi, julkisen sektorin ongelmana ovat rahoitukseen ja resursseihin 

liittyvät haasteet. Uusien digitaalisten palveluiden käyttöönottoa varten tarvitaan pääomaa ja 

teknistä henkilökuntaa, joiden riittävä saatavuus voi olla haasteellista. 
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Palveluketjujen muutoksen haasteena voidaan pitää myös palveluiden tiedottamista 

asiakkaille. Organisaatioiden tulee ratkaista, miten tuoda uudet digitaaliset toimintamallit eri 

toimijoiden ja varsinkin asiakkaiden tietoisuuteen, jotta palveluita alettaisiin hyödyntämään 

laajemmin. Tiedottamisen tulisi olla läpinäkyvää, jotta muutosvastarintaa syntyisi 

mahdollisimman vähän. Yksi ratkaisu tähän on Tanskan mallin mukainen oletus siitä, että 

kaikki käyttävät ensisijaisesti digitaalisia palveluita. Tällöin jokaisen toimijan tulisi tiedottaa 

ja neuvoa omia asiakkaitaan digitaalisten palveluiden käytössä. Jos sähköisten 

asiointipalveluiden käyttö on vapaaehtoista, lisäarvon kannalta tarpeeksi suuret käyttäjäryhmät 

eivät niitä tule käyttämään. Käyttöönoton onnistumisen kannalta digitaalisten palveluiden tulee 

olla käyttöönoton hetkellä täysin toimivia ja käyttäjäystävällisiä.  

 

7.2 Tulosten arviointi 

 

Tutkimuksessa muodostetuista palveluketjuja kuvaavista prosessikaavioista voidaan nähdä, 

että tutkittavan UNA lomakepalvelun käyttöönoton myötä palveluketjuista poistuu aikaa vieviä 

ja tehokkuutta alentavia vaiheita, kuten Kelan skannauskeskuksessa tapahtuva postin 

avaaminen, skannaus ja indeksointi. Näin ollen palveluiden muuttuessa digitalisaation myötä 

tehokkaammiksi tai kuten Traficomin tapauksessa jopa automaattisiksi päästään eroon monesta 

lean-ajatusmallin mukaisesta hukasta, kuten asiakkaan turhasta liikkumisesta paikasta toiseen 

(Liker 2004, 28-29). Lomakepalvelun käyttöönotto lisää palveluiden asiakaslähtöisyyttä, 

erityisesti ajoterveystodistuksen palveluketjussa. Tämä on samassa linjassa Parviaisen et al. 

(2017,17) kanssa, joiden mukaan digitalisaation tulee noudattaa asiakaslähtöisyyttä. 

 

Teoriaosuudessa esitetyt julkisen sektorin muutoshaasteet, kuten palveluiden integraatio ja 

tiedon kulun sujuvuus nousivat esille myös tutkimushaastatteluissa. Osalle julkisen sektorin 

toimijoista haasteena on nähdä digitalisaatio toimintamallien uudistamisena eikä pelkästään 

lomakkeiden digitointina (Parviainen et al. 2017, 17). Tällaisesta toiminnasta voi 

allekirjoittaneen mielestä koitua jatkossa lisätyötä Kelalle, sillä se sähköistää vanhoja 

toimintamallejaan eikä kokonaan digitalisoi niitä. Pelkkä lomakkeiden sähköistäminen voi olla 

organisaatioille kustannustehotonta ja siksi olisikin aiheellista miettiä, tulisiko siirtyä 

perusteellisempaan palveluketjujen digitalisaatioon. 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimushaastatteluissa esille tulleet muutosta koskevat 

haasteet ovat verrattavissa teoriaosuudessa esitettyihin julkista sektoria koskeviin haasteisiin. 

Tärkeää on myös huomioida, että kaikki tutkimukseen haastatellut henkilöt suhtautuivat UNA 

lomakepalvelun käyttöönottoon myönteisesti ja pitivät sitä positiivisena muutoksena. 

 

7.3 Jatkotutkimus- ja kehittämisehdotuksia 

 

Tässä tutkimuksessa esiteltiin UNA lomakepalvelun käyttöönoton myötä saatavat lisäarvot eri 

toimijoille sekä työkaluja niiden mittaamiseen. On tärkeää luoda sekä koko käyttöönoton 

onnistumisen mittaamista varten mittaristo ja mittarit että yksittäisten toimijoiden lisäarvon 

mittarit. Tarkemman tutkimuksen ja lisäarvon mittaamisen kannalta olisi hyvä tutkia vielä 

tarkemmin toimijoiden sisäisiä tahtotiloja, toimintamalleja ja UNA lomakepalvelusta saatavaa 

lisäarvoa. Mittaristoa ja mittareita varten tarvitaan yhteinen visio ja strategia. Mittariston avulla 

voitaisiin tutkia ja laskea, mitä konkreettista lisäarvoa UNA lomakepalvelu tuo toimijoille. 

Tähän tarvitaan eri toimijoiden yhteistyötä ja organisaatioiden sitoutuneisuutta kaikilla tasoilla. 

Lisäksi teoriaosuudessa esitettyjen johtamismallien ja prosessikehittämisen työkalujen osalta 

tulisi tutkia käytännössä niiden sopivuutta näiden toimijoiden käyttöön.  

 

Mielenkiintoista olisi tutkia myös eri palveluketjujen välistä digitalisaation potentiaalia, kuten 

tässä työssä esitettyjen palveluketjujen välillä. Nämä palveluketjut eroavat toisistaan siinä, että 

lääkärintodistus A:n palveluketjut eivät tule olemaan UNA lomakepalvelun käyttöönoton 

jälkeen kokonaan automaattisia, kun taas ajoterveystodistuksen palveluketjun Traficomissa 

tapahtuva ajokortin uusiminen muuttuu automaattiseksi. Näin ollen voitaisiin tutkia mitä eroa 

on sillä, että vain sähköistetään vanhoja toimintamalleja kuin luoda uusia toimintamalleja ja 

automatisoida ne.  

 
Kehittämisehdotuksena tutkimushaastatteluissa nousi esiin palvelualusta, jonka kautta muun 

muassa lääkärit, työntekijät, työnantajat, palkkahallinto ja Kela voisivat viestiä reaaliajassa 

keskenään. Näin voitaisiin edelleen tehostaa työnantajan sairauspäivärahan palveluketjua. 

Tällä hetkellä monet eri organisaatiot kehittävät omia digitaalisia palveluita, mutta esimerkiksi 

julkisessa terveydenhuollossa asioivien asiakkaiden työnantajatietojen paikkaansa pitävyys 

vaihtelee huomattavasti, mikä lisää A-todistuksiin kirjattavien virheellisten tietojen määrää 

(Virtanen, Skype-haastattelu 22.8.2019). Tällaiseen palvelualustaan olisi kullakin toimijalla 
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oma näkymä, josta he näkisivät tarvittavat tiedot, kuten työnantaja näkisi työntekijän 

sairaspoissaoloajan ja diagnoosikoodin palkanmaksua varten.  

 

Haastatteluissa ilmeni, että Suomessa osa yksityisistä lääkärikeskuksista, kuten Terveystalo ja 

Pihlajalinna tarjoavat asiakasorganisaatioilleen omia digitaalisia työterveyspalveluita. 

Esimerkiksi Pihlajalinnan työterveysportaali on palvelualusta asiakasorganisaation 

työterveyden yhteyshenkilöille, henkilöstöhallinnolle ja esimiehille. Työterveysportaalissa 

työnantaja pystyy hallinnoimaan työterveyden ulkopuolisia sairauspoissaoloja ja työntekijän 

työsuhdetietoja. Portaalista näkee ajantasaisen viestinnän, raportoinnin, asiakasorganisaatiolle 

nimetyt sopimusasemat ja tiimit yhteystietoineen sekä se toimii dokumenttien 

säilytyspaikkana. Jos lääkärikeskuksella on lisäksi käytössään palvelu, jonka avulla lääkärit 

voivat toimittaa A-todistuksen suoraan Kanta-palveluiden kautta Kelaan, työntekijän ei tarvitse 

enää toimittaa paperista A-todistusta työnantajalleen. Työnantaja näkee portaalista 

sairauspoissaolon kannalta tärkeät tiedot. (Pihlajalinna 2019; Heikkinen, Skype-haastattelu 

24.5.2019; Virtanen, Skype-haastattelu 22.8.2019) Entä jos yksityisten toimijoiden omien 

alustojen sijaan kehitettäisiinkin kansallisesti yhteistä alustaa sekä yksityisen että julkisen 

sektorin käyttöön? 

 

Toisena kehittämisehdotuksena ajoterveystodistuksen palveluketjun sujuvuuden kannalta 

tutkimushaastatteluissa nousi esille se, että olisi selkeämpää ja tehokkaampaa, jos ajoluvista ja 

-terveydestä vastaisi vain yksi organisaatio kahden organisaation eli Poliisin ja Traficomin 

sijaan. Toimijoiden kannalta tämä olisi tehokkaampaa ja selkeämpää. Myös prosessien ja 

toimintamallien kehittäminen olisi sujuvampaa, jos ajoluvista ja -terveydestä vastaavat 

organisaatiot eivät olisi eri ministeriöiden alla.  
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Liite 2. Lääkärinlausunto ajokyvystä (F122)                                                                   1(4)
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Liite 3. Haastattelukysymykset     1(4) 

 

Kysymykset - Lääkärit Arto Virtanen ja Jarmo Heikkinen: 

1. Millä eri tavoin lääkärit laativat A-todistuksia (sähköinen, manuaalinen yms.)? Onko 

käytössä yksi yhteinen järjestelmä vai käytetäänkö monia erilaisia? 
2. Millainen A-todistusten asiointiketju mielestäsi lääkärin näkökulmasta on tällä hetkellä? 

Mitä hyvää/huonoa? 
3. Millä keinoin A-todistusten laatiminen ja toimittaminen olisi mielestäsi tehokkaampaa? 

4. Hoitavan lääkärin ja Kelan asiantuntija lääkärin välinen viestintä? Saako Kelan 
asiantuntija lääkäri tarpeeksi informaatiota hoitavan lääkärin lausunnosta? Miten nämä 

toimijat viestivät tällä hetkellä keskenään? Olisiko sähköisestä järjestelmästä apua? 
5. Tiedätkö, millaisia kokemuksia on toimintatavasta, jossa lääkäri toimittaa A-todistukset 

suoraan Kelaan sähköisesti? Mitä mieltä olet tästä käytännöstä? 
6. Mitä mielestäsi vaaditaan, että A-todistusten siirtyminen toimijoiden (lääkäri, Kela, 

työntekijä, työnantaja) välillä on täysin sähköistä?  
7. Miten luulet lääkäreiden suhtautuvan kokonaan sähköiseen A-todistusten 

lomakepalveluun? 
8. Muuta aiheeseen lisättävää? 

 
  
Kysymykset - Aarne Salmela ja Ismo Hiljanen, Kela: 

1. Miten tällä hetkellä A-todistusten siirtyminen asiointiketjun toimijoiden välillä sujuu 
mielestäsi? Mitä hyvää/huonoa? 

2. Kuinka paljon sairauspäivärahahakemuksia käsitellään vuosittain (työnantajat ja 
henkilöasiakkaat)? Kuinka moni näistä on lähetetty Kelaan paperisina postissa? 

3. Mitä A-todistuksille tapahtuu niiden saavuttua Kelaan? (Esim. Jos A-todistus saapuu 
Kelaan paperisena, muutetaanko se vielä myöhemmin sähköiseen muotoon? Tai jos A-

todistus saapuu Kelaan sähköisessä muodossa, tulostetaanko se vielä Kelassa käsittelyä 
varten?) 

4. Miksi sairauspäivärahan hakuprosessi on sellainen kuin se on nyt? Millaisia tarpeita 

varten se on tehty alun perin ja ovatko tarpeet samanlaisia vielä tänä päivänä? 
5. Kyseisen prosessin ja sen tietovirtojen merkittävimmät raja- ja liittymäpinnat muihin 

prosesseihin? 
6. Mikä olisi sinun mielestäsi paras tapa tehostaa sairauspäivärahan hakuprosessia? 

7. Mitä tarvitaan, jotta UNA lomakepalvelu voidaan ottaa käyttöön? Resurssit, 
tietojärjestelmät, koulutukset yms. 

8. Miten uusi sähköinen järjestelmä vaikuttaisi etuuksien käsittelijöiden työhön? Miten 
uskot heidän suhtautuvan uuteen sähköiseen järjestelmään? 

9. Toisiko UNA lomakepalvelu Kelalle lisäarvoa? Millaista tai miksi ei?  
10. Toisiko UNA lomakepalvelu Kelan asiakkaille lisäarvoa? Millaista tai miksi ei? 

11. Sairastamisen etuus etuutena jotain muuta huomioitavaa? Muuta aiheeseen lisättävää? 
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Kysymykset - Janna Hokka, Kela: 
 

1. Kelaan saapuvien A-todistusten digitoinnista ja indeksoinnista.  
2. Miten se mielestäsi toimii tällä hetkellä?  

3. Miten tätä prosessia voitaisiin tehostaa? 
4. Miten lomakkeiden sähköistäminen vaikuttaisi lomakkeiden käsittelyprosessiin? Ja 

mitä se vaatii (esim. teknisesti, koulutukset), että tällainen sähköinen palvelu voidaan 

ottaa käyttöön?  
5. Miten sähköistäminen vaikuttaisi Kelan resurssitehokkuuteen? 

 
 

Kysymykset - Johanna Simkin, Traficom: 
 

1. Mikä on Traficomin lakisääteinen rooli ajoterveyden seurannassa ja ajokorttien 
uusimisprosesseissa (ryhmät 1 ja 2)?  

a. Mitkä osa-alueet ovat ajoterveydessä Traficomin vastuulla ja mitkä Poliisin? 
2. Miten Traficom toimittaa asiakkaalle tiedon iän perusteella vaadittavasta 

lääkärinlausunnosta ja esitietolomakkeen (kirje, sähköisesti ym.)?  
3. Kuinka monta näitä toimitetaan vuosittain (ka)?  

Noin 120 000.  
4. Miten tämä prosessi sujuu mielestäsi tällä hetkellä? Mitä hyvää/huonoa? 

5. Miksi tämä prosessi on sellainen kuin se on nyt? Millaisia tarpeita varten se on tehty 
alun perin ja ovatko tarpeet samanlaisia vielä tänä päivänä? 

6. Mitkä ovat kyseisen prosessin ja niiden tietovirtojen merkittävimmät raja- ja 
liittymäpinnat muihin prosesseihin? 

7. Mikä olisi mielestäsi paras tapa tehostaa ajoterveyden seurannan ja ajokortin 

uusimisprosesseja? 
8. Mitä tarvitaan, jotta UNA lomakepalvelu voidaan ottaa käyttöön? Resurssit, 

tietojärjestelmät, koulutukset yms. 
9. Miten uskot Traficomin suhtautuvan uuteen sähköiseen järjestelmään? 

10. Toisiko UNA lomakepalvelu Traficomille lisäarvoa? Millaista tai miksi ei? 
11. Toisiko UNA lomakepalvelu Traficomin asiakkaille lisäarvoa? Millasta tai miksi ei? 

12. Muuta aiheeseen lisättävää? 
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Kysymykset - Panu Tast, Näe ry: 
 

1. Mikä on optisen toimialan lakisääteinen rooli ajoterveyden seurannassa ja ajokorttien 
uusimisprosesseissa (ryhmät 1 ja 2)? 

2. Miten optisen toimialan toimijat toimittavat ajoterveyteen liittyvät tositteet poliisille 
(kirje, sähköisesti ym.)? Pitääkö lähettää myös muille tahoille? Jos kyllä, niin mitkä ne 

ovat ja miten se tapahtuu? Onko tilanteita missä asiakas itse toimittaa tositteen 
eteenpäin? 

3. Kuinka monta tositetta optinen toimiala toimittaa vuosittain (ka) ajoterveyden 

muutoksista?  
4. Miten nämä prosessit sujuvat mielestäsi tällä hetkellä? Mitä hyvää/huonoa? 

5. Miksi nämä prosessit ovat sellaisia kuin ne ovat nyt? Millaisia tarpeita varten ne on 
tehty alun perin ja ovatko tarpeet samanlaisia vielä tänä päivänä? 

6. Mitkä ovat kyseisten prosessien ja niiden tietovirtojen merkittävimmät raja- ja 
liittymäpinnat muihin prosesseihin? 

7. Mikä olisi mielestäsi paras tapa tehostaa ajoterveyden seurannan ja ajokortin 
uusimisprosesseja? 

8. Mitä tarvitaan, jotta UNA lomakepalvelu voidaan ottaa käyttöön? Resurssit, 
tietojärjestelmät, koulutukset yms. 

9. Miten uskot toimialan suhtautuvan uuteen sähköiseen järjestelmään? 
10. Toisiko UNA lomakepalvelu optiselle toimialalle lisäarvoa? Millaista tai miksi ei? 

11. Toisiko UNA lomakepalvelu optisen toimialan asiakkaille lisäarvoa? Millasta tai miksi 
ei? 

12. Muuta aiheeseen lisättävää? 
 

 
Kysymykset – 82-vuotias ajokortin haltija 
 

1. Milloin viimeksi olet uusinut ajokortin ja miten se tapahtui? 
2. Miten ajokortin uusiminen viime kerralla sujui omasta mielestäsi? 

3. Miten itse kehittäisit ajokortin uusimisprosessia? 
4. Mitä ajattelet sellaisesta, että ensi kerralla, kun uusit ajokortin sinun ei tarvitse mennä 

Ajovarmaan, vaan voit lääkärikäynnin jälkeen tehdä hakemuksen itse internetissä? 
5. Millaiset valmiudet sinulla on tällaisen sähköisen palvelun käyttöön ja tarvitsetko 

jotain lisää, jotta voit käyttää palvelua? 
 

 
 

 
 

 
 

 



   

         4(4) 
Kysymykset – Suvi Honkanen, PeeÄssä: 

 
1. Missä tilanteessa PeeÄssän työntekijän tulee toimittaa A-todistus? 

a. Kenelle työntekijä toimittaa A-todistuksen? 
b. Millaisella aikataululla? 

2. Mitä A-todistukselle tapahtuu organisaatiossanne sen jälkeen, kun työntekijä on 
toimittanut sen? 

3. Onko teidän organisaatiossanne sähköistä väylää sairauspoissaolotietojen 
toimittamiseen (lääkäristä työnantajalle) tai sairauspoissaolojen seurantaan?  

Jos on: 
a. Mikä järjestelmä? 

b. Minkälaisia kokemuksia? 
                    Jos ei: 

a. Mitä mieltä olisit tällaisesta järjestelmästä?  
4. Minkä vuoksi työntekijä toimittaa A-todistuksen työnantajalle? Mitkä ovat todistuksen 

tärkeimmät tiedot työnantajan näkökulmasta? 
5. Miten työntekijän yksityisyyden suoja otetaan huomioon A-todistusten käsittelyssä 

organisaatiossanne (esim. arkaluontoiset diagnoosit)? 
6. Diplomityöni toimeksiantajayritys UNA Oy on kehittänyt järjestelmän, jonka 

välityksellä A-todistukset menevät suoraan lääkäristä Kanta-palveluiden kautta Kelaan 

sairauspäivärahahakemuksia varten. Mitä mahdollista lisäarvoa tällainen palvelu toisi 
teidän organisaatiollenne? 

7. Miten A-todistusten käsittely ja toimitus eri tahoille mielestäsi toimii tällä hetkellä 
yleisesti/organisaatiossanne (hyvää/huonoa)?  

8. Miten tehostaisit A-todistuksen palveluketjua (lääkäri-työntekijä-työnantaja-Kela)? 
9. Muita ajatuksia aiheeseen liittyen? 

 
Kysymykset – Juha Rannanheimo, UNA Oy: 

 
1. Mikä on UNA ydin (tarkoitus, toimintaperiaate ym.)? 

2. Mikä on UNA lomakepalvelu ja miten se liittyy Una ytimeen? 
3. Mitä tarkoitetaan näiden tuotteiden modulaarisuudella ja ketterällä kehittämisellä?   

4. Miten asiakkaan tarpeet otetaan huomioon edellä mainittujen järjestelmien ja 
palveluiden kehittämisessä? Ovatko asiakkaat esimerkiksi mukana 

kehittämisvaiheessa? 
5. Mitkä ovat mielestäsi UNA lomakepalvelun ja Una Ytimen käyttöönoton kannalta 

suurimmat haasteet? Mikä voisi olla ratkaisu näihin haasteisiin? 
6. UNA Ytimen ja Lomake UNA:n tulevaisuuden näkymät?  

7. Muuta lisättävää, mistä voisi olla hyötyä työni kannalta? 
 
 

 
 

 



   

 
Liite 4. Palveluketjuissa saatavan lisäarvon keskinäisen suhteen laskentamenettelyt 

 
 

Seuraavaksi esitettävissä laskentamalleissa palveluketjujen toimijat on laitettu järjestykseen 
sen mukaan, kuinka paljon ne tämän tutkimuksen mukaan saavat lisäarvoa UNA 

lomakepalvelun käyttöönotosta. Järjestäminen on toteutettu painotuskertoimien avulla, joiden 
lukumäärä määräytyi palveluketjun toimijoiden lukumäärän mukaan. 
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