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SOSJAALl- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUTOIMINNAN TIETOJÄltJESTELMÄ 

Espoon ja Turun kaupungit kehittävät yhteisessä h.ankkeessa (ETY) palvelutoiminnan tietojärjeKtelmä.ä 
sosiaali· ja terveystoimeen. 

Kaupunkien yhteisenä tavoitteena on kehiwtä järjestelmä. joka kattaa kaikki sosiaali· ja terveystoimen 
palvelualucct, on joustava, toiminnan muutoksiin mukautuva ja teknisillä ratkaisuiltaan kesfAvll. 
Yhteistyöllä tavoitellBBIl kusrannussUstöjä, llWUa ja osaamisen yhdistämislå. 

Yhteistyötä Espoon ja Turun kesken on tehty koh.ta kahden vuoden ajan. Kehitt4rniseen panostewn 
omaa hcnkiJötyötll. tasaverta.isesti ja yhteisten tietojärjesteJmätoteutusten k:u8tannuksct jaetaan kaupun
kien kesken. 
ETY-hankkeella on yhteinen organisaatio. VaJvontaryhmä ohjaa koko hanketta. Projekteissa on sekä 
turkulaisia että espoolaisia jä8eDiä ja töitä tehdään yhdessä. Projektien tukena on asiantuntijoita ja 
konsultteja ja koordinoijana kokopaiväinen hankejohtaja. 

YJefstdtyä, uudelleenkäytettäviä 

lärjestelmän tulee perustua. uudelleenkäytettäviin yleisosiin. Yleisosalla tarkoitetaan jltjestelm!n osaa, 
jota voidaan Jdiytt.äll. v!lhintllän kolmen palvelualuecn tietojärjestclmlSS«. 
Suunnittelun apuna Jdiytctään yleistettyll. mallia palveJuprosessin etenemise.'ltä asi.akka.an yhteydenotos
ta palvelun suunnitteluun ja toteut:ukscen. . 

Esimerkiksi kotihoidon ja terveysaseman vastaanottojminnaJl jlbjesteJmässä rakennettavia osia voidaan 
hyödynUUl muissa palvelutoiminnoissa. Ajanvamus soveltuu sosiaalityönteJdjlllle, asiakkaan tietojen 
dokumentointi sosiaaJityöbön tai wodeosastolle jne. 

OsIa Järjestelmästä vaJmistdnut 

PlUvlhoitojärjestelm1 otettiin Espoossa. käyttöön 1.3.94. Sen avulla hoidetaan pllivlIhoitohakemus~ 

ten ldsiuelyyn, jonojen hallintaan, lasten valintaan päivähoitoon ja pllivähoitomaksujen mäJidlämi· 
seen liittyvät tehtävät. Päivähoito on pälltepohjainen. Osasta yleisosia on toteutettu ensimmAisct 
versiot. 

Osapuolljärjcstclmä yJläpitAä ja aotaa muiden tietojllijestelmien käyttöön tietoa kaupungin asukkaista 
(henkilöt ja yhteisöt), organisaatios~ henki)östöstä seldl nlllden sisäisistä ja keskinäisistä suhteista. 

Osapuolijllrjestelmi on kaikkien palvelujliIjcsteJmien. peruSO&8.. Kaikki palvelupro&essissa mukana 
olevat, palvel.uD5l!8.jat ja antajat, ovat osapuolijlbjcsteJmän •omistamia", mutta liitettyinA osaksi paJve. 
lujärjcstelmllä. Yhteiset osapuolten ydintiedot ovat. myös muiden järjestelmien käytettivissä. 

SuoJaUB80vdlus on keskeinen yJeisosa ETY~bankkCCS$A. sen tehtivllnä on antaa kaiJdlle sovelluksille 
niiden tarvj(semat palvelut toimiIltojen ja tietojen suojaamiscltsj ja tarvittavien ldlyuöoiJceuJcsien 
mBrittelemisclcsi. Suojaus60vellukscn vaihe 1 on valmis ja liitettY päivähOito- ja osapuolijllrjestel· 
miin. Vaihe II laajentaa suojaukset tietotaBOlle ja. tiedon arvoon peruslUvak.~i. 

Palvelutoiminnan tfetojärjcstclmän runko suunniteltu 

Turun ja Espoon yhteisessä projektissa vuonna 1993 suunniteltiin yleisosiin p~1UStuvan tietojArjeat.el

ml. Irotihoitoon ja terveysaBeJlW) vastaanotfotoimjntBall.
 

Tavoitteena on. ollut sU\lIlnitella AAialwtyötA tekeville työväline, joka tukee yhfe;styöverkon
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roimintaa, on joustava ja soveltuu erilaisiin työtapoihin, tukee palveluvoimavarojen hallintaa. ja 
tuottaa tietoa 8uunnineluunja kehittämiseen, luo perustan yhteisen palvelumallin rakentumiselle sekä 
tarjoaa tarkoitukseIlJIlIIkajsen tietosuojan. 

Suunnitelma kattaa palvcluprose&sin etenemisen asiakkaan yhteydenotosta palvelun dokum.entointiin. 
JärjesteImaän on suunniteltu seuraavat toiminnot: palveluvoimavarojen hallinta, ajaJlVBrllllB, väe8tö~ 
vastuun ylläpito, palvelutilauksen Idlsittely, palveluun valmistautuminen, hoi1o- ja palvelusuun
nit.elma, toteuUJneen palvelun kirjaus ja siihen liittyvä dokumentointi, maksu- ja laskutustietojen 
Jdlsittely sek.ll. tillUitointi. 

SuunnittelU tehtiin oliopohjaisella m.enetclmäJlä. Oliomallinnus tukee uudellecnk.ll.ytettävyyttJ. ja ylei
syyttä. 

Palvelujätjestel.mlln rungon toteutus tehdyn suunnittelun pohjalta on hankkeen keskeIsin rakennutta· 
mistyö. SHnä. syntyy pääosa yleiBosista 18 rakennuspalikoita k:Ukkien palvclutoimintojcn tietojll.rje&tel· 
mlltuclle. 

Taloudellisen tuen OSUus suunnfteltu 

SoslaaJityöst! osaa eU taloudelHsen tuen kJ!!littcJyä helpottamaan tarkoitettu jiUjestelmAolla on 
sUW1lliooltu. Se si.saJtaä hakemusten käsittelyn, paJve]ukertomustietojen kirjaamisen, maksupeTUSteet, 
tilastot, raportit ja lausunnot. 
Suunnitelma perustuu laajasti yleisosien käyttöön; osapuolet, kertomustietojen kirjaus, tilastointi ym, 
joten sen toteUtus etenee palvelujärjestelmän rungon kanssa. rinnakkain. 

Hanke Jatkuu ensi vuosituhannelle 

Seuraavat projektit ovat laitospalvelu (vuodeosasto, vanbainkodit, 18BtenBuojeJulaitokset ym), so
siaalityöntekijän vastaanottotyön tarpeiden 1äpildlynti, tervcyske8kusjärjesteJmän (Finstar) kor
vaamisen tarkka suunnittelu sekä grafiikan ja kuvien låiSiueJy (kuume- ja kasvukäyrät, fysiolcrapian 
kuvat, hampaistoIi kuvat yms). Laboratorio- ja röntgeilObjeJmjstojen toivotaan löytyvän valmiina. 

Tavoitteena on, että tietojäJjcsteJrnä rakennetaan yleisenä ja se tarjoaa tiedoj}Je taJJennus~ ja 
esityspaik.at, joita voidaan sujuvasti käyttää ja muunnella eri toimintojen ja työkäytäntöjen tarpeisiin. 

ToiminnalljllCt muutokset palvelualueilla ja työn sisältöön liittyvät luokitukset ja tietojen mäJritteJyt 
pit:äll. aina suunnitella, vaikka tietojHrjestelmllpalveJul jo Olisivatkin valmiina. 

Suunnittelua ja rakennuttamista. seuraa käyttöönotto ja hyödyntäminen, jolloin tavoitellut toiminnan 
muutokset viedään käytäntöön ja jlirjestelmän hyödyt todennetaan. 
Kllyt'tÖönottovaihe on vaativa ja pitk1l, jopa vuosia, jos jäljestel.mlUJA on paljon käyUäjill.. 

Laite- ja ohjelmistohankintojen lisäksi tarVitaan paljon sosiaali- ja ferveystolmien panostuBta henki· 
lötyönä smmniueJuun, toiminnan muut.osten Ulpiviemiin, kouluttamiseen ja tukitehtllviin. 


