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Kun kyseessä on kymmenen 
kunnan alueelle hajautettu 
tietojärjestelmä, ei laadukasta 
ratkaisua voi toteuttaa millään 
muulla menetelmällä kuin virtu-
aalityöpöydillä. Kokonaisuutta 
suunnitellessamme totesimme 
Citrix XenDesktopin kaikkein 
järkevimmäksi vaihtoehdoksi. 
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Työpöytävirtualisointi 
varmistaa Lahden kaupungin 
työterveyspalvelut
Lahden seudun työterveyspalvelut toimivat nopeammin ja tehok-
kaammin uuden Citrix XenDesktop -virtuaalisen työpöytäjärjestelmän 
avulla. Tietoturva on parantunut, tukipyynnöt vähentyneet, ja tarvit-
taessa työpöytä kulkee käyttäjän mukana myös mobiililaitteessa.

Lahden kaupungin taseyksikkö Lahden Tietotekniikka on ajanmukais-
tanut Työterveys Wellamon tietojärjestelmän. Terveydenhuoltoalan 
erikoissovellukset asettivat tietojärjestelmän toteutukselle joukon 
haasteita, mutta huolella suunniteltu Citrix XenDesktop -ratkaisu selvisi 
niistä erinomaisesti. 

Lahden kaupungin ATK-osastosta erilliseksi taseyksiköksi kasvanut 
Lahden Tietotekniikka toimittaa ICT-palveluja Lahden kaupunkikonser-
nille ja muille Lahden seudun toimijoille. 34 henkilöä työllistävä Lahden 
Tietotekniikka on toimittanut Citrix-ratkaisuja jo vuodesta 2004 lähtien. 

Työterveys Wellamo Oy aloitti toimintansa keväällä 2010. Se on Lahden 
seudun kuntien omistama osakeyhtiö.  Wellamolla on noin 75 työnte-
kijää ja 11 toimipistettä omistajakuntiensa alueella.

Wellamon oli määrä siirtyä syksyllä 2010 käyttämään Mediatri-
potilastietojärjestelmää. Uusi järjestelmä päätettiin jaella loppukäyttäjille 
keskitetysti, sillä muuten tietojärjestelmän ylläpito olisi haastavaa 
toimipisteiden maantieteellisten välimatkojen vuoksi.

XenDesktop-virtuaalityöpöytä ratkaisi tietoliikennehaasteet
Hajanainen kokonaisuus teki Wellamon ICT-järjestelmän toteutuksesta 
haastavaa. Vanha verkkoympäristö oli yhdistelmä useiden kaupunkien, 
sosiaali- ja terveysyhtymän ja palvelukeskus Oivan olemassa olevia 
verkkoja. Haasteellinen tietoliikenneympäristö ohjasi omalta osaltaan 
uuden järjestelmän suunnittelijat kohti Citrixin ratkaisua.

”Olimme jo pitkään pohtineet XenDesktopin käyttöönottoa asiakas-
projekteissa, mutta aiemmin kohdalle ei ollut osunut sopivaa projektia. 
Wellamon usean kunnan alueelle hajautettua järjestelmää suunnitel-
lessamme totesimme, että XenDesktop on erittäin varteen otettava 

“



vaihtoehto sovellusten toimittamiseen loppukäyttäjille”, sanoo Lahden 
Tietotekniikan tietotekniikkapäällikkö Pertti Klemola.

Uusi järjestelmä toimii ongelmitta hieman hitaammillakin tieto-
liikenneyhteyksillä. Työpöydän ollessa virtuaalinen, siirretään 
tietoliikenneverkossa vain näytön päivitykset sekä näppäimistön ja 
hiiren painallukset. 

Virtuaalityöpöydät parantavat tietoturvaympäristöä jo suoraan 
arkkitehtuurinsa ansiosta, kun sovellukset ja tiedostot ovat palveli-
mella.  Tietoliikenneyhteys palvelimen ja loppukäyttäjän välillä on jo 
oletuksena salattu. 

Loppukäyttäjiä on miellyttänyt erityisesti virtuaalityöpöytien 
erityisominaisuus, jossa käyttäjäistunto liikkuu käyttäjän mukana. 
Tarpeen vaatiessa omaa työpöytää voi käyttää esimerkiksi kotikoneella 
tai mobiililaitteella.

Palvelimilla ajetaan uutta ja vanhaa rinnakkain 
Toistaiseksi Wellamon toimipisteissä käytetään tavallisia PC-koneita 
työasemina. Osaa henkilökunnan käytössä olevista sovelluksista ei 
lisenssiehtojen vuoksi voida jaella keskitetysti. Siirtymäaikana Mediatrin 
rinnalla on käytössä myös vanha potilastietojärjestelmä, joka on osalle 
käyttäjiä asennettu paikallisesti PC-koneisiin.

”Näin jälkeenpäin ajatellen, jos jotain mahdollisesti tekisimme toisin, niin 
korvaisimme työasema-PC:t nykyaikaisilla kevytpäätteillä, jotka ovat luotet-
tavampia ja kuluttavat vähemmän sähköä. Nykyinen työasemaratkaisu ei 
ole taloudellisesti optimaalinen, mutta virtualisoinnista on joka tapauksessa 
hyötyä, sillä se kasvattaa PC-työasemien elinkaarta”, Klemola huomauttaa.

Lahden Tietotekniikka on rakentanut Wellamon XenDesktop-
ympäristön kolmen XenServer-sovelluksesta vastaavan blade-palvelimen 
sekä kahden provisioinnista vastaavan räkkipalvelimen varaan. Lisäksi 
Wellamon aikaisemman XenApp-ympäristön sekä muiden palvelujen 
pyörittämiseen on varattu kolme blade-palvelinta. Jaettavaksi VDI-virtu-
aalityöpöydäksi valikoitui Windows XP käytössä olevien sovellusten 
asettamien vaatimusten mukaisesti.

“Rakensimme Citrix-palvelinympäristön kokonaan uusiksi. Uudella 
Citrix-palvelinfarmilla halusimme varmistaa sen, että palvelun 
käyttöönotto sujuu mutkattomasti. Saman farmin on tarkoitus palvella 
jatkossa muitakin asiakkaita”, Klemola sanoo.

Virtuaalityöpöytä tukee sekä käyttäjiä että ylläpitäjiä 
Lahden Tietotekniikka aikoo jatkossa laajentaa Citrix-ratkaisujen 
käyttöä asiakasympäristöissään. Citrix on myös ylläpitäjien 
näkökulmasta loistava ratkaisu, joka helpottaa merkittävästi heidän 
työtaakkaansa. Esimerkiksi virustorjuntasovelluksen tai käyttöjärjes-
telmän päivitykset voidaan tehdä keskellä päivää käyttäjiä häiritsemättä. 

Wellamon tietojärjestelmätoteutus on ollut Lahden Kaupungin tuottavuus-
hankkeisiin kuuluvan hankkeen pilottihanke, jossa Lahden Tietotekniikan 
tavoitteena on ratkaista sovellusten jakeluun liittyvät haasteet. Onnis-
tuneen lopputuloksen ansiosta myös useat muut Lahden Tietotekniikan 
asiakkaat ovat kiinnostuneet Citrixin virtuaalityöpöytäratkaisusta.
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Keskeiset edut  

•	Virtuaalityöpöydät ovat 
vähentäneet tukipyyntöjä ja 
parantaneet maantieteellisesti 
hajallaan olevien toimipistei-
den käytettävyyttä

•	Luotettava ja aina saatavilla 
oleva tietojärjestelmä on ko-
hentanut tuottavuutta

•	Käyttäjäkokemus on mahdol-
lisimman lähellä normaalia 
työasemakäyttöä

Toimitetut sovellukset

•	Windows XP

•	Mediatri (Mediconsult)

•	Pegasos (Logica)

•	Diktarec/Diktaplay (Diktamen)

•	MS Office 2003 (Microsoft)

•	Lotus iNotes ja Lotus Quicker 
(IBM)

•	Spiro 2000 (Medikro)

Verkkoympäristö

•	Citrix XenDesktop 4 

•	IBM-palvelimet

•	IBM-levyjärjestelmät
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About the Citrix solution
Citrix XenApp™ is the standard for delivering Windows-based applications with the best performance, security and cost 
savings. Citrix Password ManagerTM is an Enterprise Single-sign on solution that improves end-user productivity and 
strengthens IT security. Users authenticate once with their primary network credentials and Password Manager automati-
cally logs the users into password-protected Windows®, Web and host-based applications. Citrix EdgeSightTM provides 
performance monitoring and load testing solution for Citrix application delivery infrastructures and provides continuous 
performance visibility. Citrix Access Gateway™ is a secure application access solution that provides administrators granu-
lar application-level control while empowering users with remote access from anywhere. It gives IT administrators a single 
point to manage access control..
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