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Carea: 

Potilaat saavat parempaa hoitoa kun 
henkilökunta on tyytyväinen työkaluihinsa  

 

Kymenlaaksossa vaikuttava sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen  
kuntayhtymä Carea työllistää 2 100 eri alan ammattilaista tuottaessaan 
palvelut kuntayhtymän 173 000 asukkaalle. 
 
Terveydenhuollon toimiala painii nykypäivänä monien haasteiden kanssa. 
Julkisen sektorin talous on jatkuvan kulukuurin alla ja organisaatiossa on 
jatkuva muutos käynnissä. Väestö ikääntyy lisäten palvelujen tarvetta ja 
työntekijöitä on liian vähän. Terveydenhuollolle ominaiset korkean 
tietoturvan vaatimukset edellyttävät korkeaa tunnistautumista ohjelmistoja 
käytettäessä. Työlle on ominaista myös liikkuvuus eri toimipisteiden välillä. 
Henkilökunta kirjautuu tyypillisesti useille eri päätelaitteille työpäivän aikana. 
 
Lääkäreille ja hoitajille tärkeintä on nopea pääsy sovelluksiin ja dataan.   
Heillä ei ole aikaa odottaa ohjelman latautumista kun he työskentelevät. 
Yhtä tärkeää on se, ettei sovelluksiin tarvitse uudelleen kirjautua  
jokakerta työpisteen vaihtuessa.  
  
Carean ratkaisu on heitä varten Fujitsun Patja Easyn varaan rakennettu 
ainutlaatuinen loppukäyttäjäalusta. Ratkaisu hyödyntää uusinta Citrix 
teknologiaa kuten NetScaler ja XenApp ratkaisuja, joilla kokonaisuus on 
rakennettu.    
 
Sen avulla Carean henkilökunta voi liikkua eri toimipisteiden välillä ja 
kirjautua nopeasti samaan istuntoon, jolla he työskentelivät edellisessä 
työpisteessään, ollen siten tuottavimpia päivittäisissä töissään.  
 
”Loimme accespointin tietoon ja sovelluksiin. Halusimme se olevan nopea, 
vakaa, eheä ja vailla kompromisseja tietoturvan kanssa”, kuvailee Carean 
tietohallintojohtaja Matti Ahola . 
   
 

Toimiala:  
Terveydenhuolto 

  
Keskeiset hyödyt:  

• Kirjautuminen järjestelmiin 
nopeutui huomattavasti   

• Sovellukset käynnistyvät 
nopeammin 

• Aukoton, laiteriippumaton 
tietoturva   

• Työaseman vaihtaminen 
työpäivän aikana helpompaa ja 
nopeampaa 

• Tiedonkulku organisaatiossa 
nopeutui 
 
 

  
Asennetut sovellukset:  

• Citrix NetScaler 
• Citrix XenApp    

 

Customer Spotlight 
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”Lääkärin työssä tärkeää on saada potilaan tiedot käyttöön mahdollisimman nopeasti.    
Aika on rahaa, mutta se on myös paljon muuta. Nopeat sovellukset mahdollistavat meidän hoitaa kaikki ne 
potilaat jotka päivän aikana tulee hoitaa. Työskentelen päivittäin sairaalan eri osastoilla, kuten vuodeosastoilla 
ja leikkaussaleissa. Liikkuessani paikasta toiseen haluan potilastyössäni tarvitsemieni tietojen ja sovellusten 
seuraavan mukanani”, kertoo Carean  johtajaylilääkäri Ermo Haavisto . ”Kun menen vaikka leikkaussaliin ja 
laitan tunnistekorttini lukijaan, niin tiedot joita käsittelin edellisessä paikassa, ovat taas käytettävissäni” .  
    
”Tietoturva on niin tärkeä osa-alue terveydenhuollossa, että täytyy olla täysin selvää missä tieto sijaitsee, keillä 
on pääsy tietoon, ketkä tietoa käsittelevät ja miksi.  Halusimme luoda ratkaisun, jossa tiedämme missä tieto 
sijaitsee ja kuka sitä käyttää. Samalla halusimme tarjota joustavuuden minkä nykyaikainen terveydenhuolto 
tarvitsee”, kertoo Carean Matti Ahola. 
     
”Ydinajatus on antaa lääkärikunnalle sekä hoitohenkilökunnalle enemmän aikaa olla tekemisissä potilaiden ja  
klinikoilla olevien ihmisten kanssa. Siksi tarvitsimme loppukäyttäjäratkaisun, joka antaa tarvittavat tiedot 
sekunneissa eikä minuuteissa. Tiedonkulku on nopeampaa organisaatiossa  ja siltä terveydenhuollon tulee 
näyttää tulevina vuosina”, kiteyttää Matti Ahola. 
    
”Uskon että potilaat saavat parempaa hoitoa jos henkilökunta on tyytyväinen työkaluihinsa, siksi haluan antaa 
heille parhaimmat työkalut käyttöön”, kertoo Matti Ahola.  
 
Kustannustehokkuus, luotettavuus ja tuottavuus ovat avainarvoja terveydenhuollon organisaatiolle.  
Carean ratkaisu todistaa omalta osaltaan miten ne voidaan yhdistää kaikkia hyödyntävällä tavalla.    
 
Turvallinen pääsy tietoon on tärkeää, kuten myös nopeus, saatavuus ja käytettävyys.   
Citrixin ratkaisuilla kaikki nämä kohdat täyttyvät . 
 
 
 
 
 
 
 

Citrix  
Virtualisointi-, mobiiliteetinhallinta-, tietoverkko- ja SaaS-teknologiaa kehittävä Citrix (Nasdaq:CTXS) johtaa fyysisen työtilan murrosta ja 
tekee työelämästä entistä joustavampaa. Citrixin ratkaisut auttavat yrityksiä rakentamaan ja hallinnoimaan mobiililaitteilla käytettäviä 
työympäristöjä turvallisesti. Citrixin ratkaisujen ansiosta sovellukset, työpöydät ja tiedot ovat aina työntekijöiden ulottuvilla, käytettävästä 
laitteesta, verkosta ja pilvipalvelusta riippumatta. Citrixin liikevaihto vuonna 2014 oli 3,14 miljardia dollaria. Citrixin ratkaisuja käytetään 
yli 330 000 yrityksessä, ja niillä on globaalisti yli 100 miljoonaa käyttäjää. Lisätietoja osoitteessa www.citrix.com.   
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