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Prosessiajattelu

Voimme visualisoida ajattelumme, havaintomme ja 

toimintamme mm. kuvana, kaaviona,  hahmotelmana tai prosessina

Prosessi: toimintojen sarja = toimintakokonaisuus 

 yhteinen ymmärrys, kommunikoinnin helpottuminen, 

työn organisoituminen ja työn kehittäminen

Työtämme ohjaa aina jokin teoreettinen ajattelu/ 

ajatus. (Virtanen & Wenberg, 2005)

Toiminnan graafinen kuvaaminen:



Prosessin tunnistaminen

• Prosessi = monta vaihetta sisältävän työn tekemistä tai palvelun 
/ hoidon toteuttamista (toistuvasti)  tiedät, mitä ja miten 
tehdään (Hokkanen ym. 2008)

• Prosessi toteuttaa organisaation tarkoitusta, strategiaa ja sillä
on tavoitteet sekä mittarit, joilla tavoitteiden toteutumista 
seurataan (Moisio & Ritola 2005)

• Prosessin tunnistaminen: mihin prosessilla pyritään, mistä se 
alkaa, mitä siinä tapahtuu ja mihin se päättyy. Mikä on sen 
tarkoitus. Mikä on prosessikokonaisuus? (Virtanen & Wenberg. 2005)



Mikä ihmeen prosessi? Terminologiaa

• Hoito- /palveluprosessi = yhden toimijan tietyn aihekokonaisuuden 
palvelujen kokonaisuus

• Ydinprosessi = keskeisiä toiminnalle. Kuvaavat ulkoisten asiakkaan 
palvelua. (JHS 152, 2002 ja Virtanen & Wenberg 2005) 

• Tukiprosessi = avustaa ja tukee ydinprosesseja. Luovat edellytykset 
ydinprosesseille. Ovat ydintoimintaa varten (talous- ja 
henkilöstöhallinto, ruokapalvelut, tietohallinto,  logistiikka- ja 
hankintapalvelut, tekniset palvelut ja siivous (JHS 152, 2012) 

• Prosessiorganisaatiossa tukiprosessit usein ulkoistetaan jolloin ne 
muuttuvat  palvelua tuottavan tahon ydinprosesseiksi



Prosessilähtöisyys

• Tuotantoketju, palveluketju tai hoitoketju voidaan 
jakaa osiin

• Johdetaanko toimintaa prosessilähtöisesti. 
Vaihtoehtona esim. linja- tai matriisiorganisaatio

• Prosessi + prosessi + prosessi = ketju



Ketjut ja polut

• Palvelu-/ hoitoketju = asiakkaan sairauden/ hoidon 
alueellinen kuvaus. Eri palveluntuottajien työnjako ja 
yhteistyö ohjaa palvelutuotannon saumattomammin 
yhteen

• Palvelu-/ hoitopolku = kuvaa asiakkaan näkökulmasta 
asiakkaan palvelun tuottajan välisiä kohtaamisia l. 
palvelutapahtumia (contact point)



Prosessien 
kuvaustasot
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JHS 152
julkisen hallinnon 
tietohallinnon neuvottelukunta l. 
Juhta
Suositus

Yleisnäkymä (hallinnollinen)

Riippuvuusnäkymä (kokonaiskuva ja 
vuorovaikutus)

Toiminnallinen näkymä

Johtamisen
prosessi 
l. toiminnan 
ohjausprosessi

Ydinprosessit

Prosessikartta muodostaa 
prosessien 
verkkomaisen 
kokonaisuuden, jonka avulla 
organisaation 
toiminnallisessa 
kokonaisuudessa voidaan 
suunnistaa.



Prosessien kuvaaminen Satasotessa

• Otetaan käyttöön yhteinen prosessiohjeistus
• Sisältää mm. määritykset prosessikuvauksien malleille, 

käytettäville symboleille, yhteenvetotiedoille, vaiheiden 
kuvauksille ja väreille

• Prosessin omistajan tehtävät

• Avataan laatutermejä, määritelmiä ja teoreettisia 
käsitteitä



Dokumenttien ja asianhallinta

Termit auki:

Dokumentti = sähköinen tai paperinen kirjallinen 
todistuskappale tai todiste

Dokumentoitu tieto = tiedosto, paperi, video, kuva…

Asianhallinta = hallinnon sisäisten asioiden ja asiakirjojen 
käsittelyn hallintaa

Asiakirja = esitys, joka on luettavissa, kuunneltavissa tai 
muutoin ymmärrettävissä teknisin apuvälinein (ohjeet, 
säännöt, lomakkeet, käsikirjat…)



Dokumenttien hallinta ja asianhallinta

ISO 9001:2015 standardin määrittää dokumentoidusta tiedosta: 

• Tiedon luonti on standardoitu (mm. muokkaaja, hyväksyjä)

• Dokumentissa on yksilöinti ja tunnistus (mm. otsikko, päiväys, hyväksyjä, 

tunniste)

• Helppo pääsy tietoihin, esille saanti ja käyttö

• Muutostenhallinta: versionhallinta, lokiseuranta

• Säilytysaika ja hävittäminen

• On suojattava tahattomilta muutoksilta



Prosessien kuvaaminen ja 
dokumenttien hallinta Satasotessa

Yhteinen prosessi- ja työtä ohjaavien dokumenttien sovellus, IMS

• IMS on jo käytössä joissakin sote-organisaatioissa

IMS-käyttäjien kouluttautuminen

• IMS –käyttäjiksi (muokkaaja) ne joiden toimenkuvaan toiminta 
soveltuu (ei johdon edustajat)

• 2 h koulutus + työpajat työn tukena
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Kiitos mielenkiinnosta!

Siirrymme IMS –käytön esittelyyn

Yhteys:

Jouko Alinen

jouko.alinen@satasairaala.fi

Puh. 050 473 5432
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