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TIETOTEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET TOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ

Toiminnan kehittäminen - tietojärjestelmien kehittäminen

Tietotekniikka ei kehitä toimintaa vaan iluniset. Tietotekniikka antaa mahdollisuuksia
kehittämiseen ja toiminnan kehittäminen taas luo uusia tarpeita tietotekniikan kehittämiseen:
tavoitteet
edellytykset

toiminnan
kehittäminen

tieto
järjestelmien
kehittäminen

DDUtokset

ja hyOdyt

mahdollisuudet
kehittämistarpeet

Todelliset muutokset toiminnassa ja niistä saatavat hyödyt realisoituvat vasta, kun
kehittynyttä toimintaa tukevat tietojärjesteimät on muokattu ja otettu käyttöön toiminta
muuttunut tavoitteiden mukaan.
Toimilll1an kehittämisen ja tietotekniikan kehittämisen suhde on hankala, usein kehittämin~l1
on ollut tietotekniikkavetoista. Muutoksen ymmärtäminen tietotekniikan kehittämisen
yhteydessä on ollut vaikeaa ja siihen on puuttunut välineitä.
Hedberg kuvasi jo VUOlll1a 1978 osuvasti tietojärjestelmäkehittämisen vaiheita seuraavalla
taulukolla. Hedbergin mukaan tuolloin oli vasta havaittavissa ituja vaiheesta IV ja ylipäätään
Hedbergin mukaan kehittämisen välineet olivat yleensä yhtä vaihetta jäljessä.
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ORGANISAATIO
MUUTOS
Yllätys

SUUNNITTELIJA

Sosiaalisten
haittavaikutusten
minimointi

Vahinko

"Raatäli"

Rakentaa
tietojarjestelma
hallitusti

Organisaation
muuttaminen

Tarkoitus

"Muutosagentti"

Rakent'aa
tietojärjestelmä
osallistuvasti

"Oppivan
organisaation
luominen"

Evolutionäärinen

Kaikki

TEHTÄVÄ

TAVOITE

VAIHE I

Rakentaa
tieto
jarjestelmä

Hyödyntää uutta
teknologiaa

VAIHE II

Rakentaa
tietojärjestelmä
huolellisesti

VAIHE 11I

VAIHE IV

"Pioneeri"

Voidakseen rakentaa tietojärjestelmiä niin, että sekä tietojärjestelmän rakentajat että
kohdetoimimlan työntekijät ovat tasavertaisesti mukana, on harunotettava kohdetoimimlan
muutos ja ne vaihtoehdot, joita tietojärjeste1mäkehittäminen siihen voi tarjota. Muutosta ja
tietojärjestelmäkehittämisen vaihtoehtoja sosiaali- ja terveydenhuollossa voidaan jäsentää
seuraavasti:
T1ETo.JÄRJESTELMIEN SUUNNmELU

KOHOETOIMINTA

TYÖVÄLINEET
Totutut työskentelytaval.
vanhat (manuaaliset) tietojarjestelrnät

Rutii"ie" automatlsoinli ja
toiminnan tehostaminen
lielojarjeslelmien avulla ?
TYÖVÄLINEET:
Sovellutusten kehittämisen
ja vuoropuhelun vai
IyOprosessin analysoinnin
välineet?

TEKIJÄ:
6
Kehittäjä.
konsulltivai
muutos
agentti ?

KOHDE:
Tyassiltarvitlavien!.
tielojarjeslelmien
I9kentaminen

/'f6KOHDE:
TEKIJÄ:
Laaja-a1aiset ongelmat;
Työntekijä
rtsenäisyyttä tllVOittelevat
asiakkaat

Ristiriitojen ratkaisuun

~llllUhf4111lall""ytlZLnL.Lm~u
...
u...
to""kseillULn-~~

tukeminen?

Kohf....n hah
usra. oppimista
je kommunikaati
tukevien tielojllrjeslelm'
I9kentaminen ?

1

TIETOINEN MUUTOS
TYÖN TOIMINTAJÄRJESTELMÄSSÄ

TYOVÄlINEET:
Yhdessä luotetut käsityl<set välineistä
ja niiden käytöstä, kohteen kanssa
toimimista tukevat järjestelmät

""""
A
TYÖntekijät~
kehittäjät

KOHDE.
Tietoinen asiakas toiminnan
keskipiste, jäsentyneesti
kuvattuna

Tietojärjestelmäkehittäjä voi olla vanhan toiminnan säilyttäjä tai rationalisoija tai sitten tukea
toiminnan muutosta. Muutos ei kuitenkaan omlistu ilman kohdetoiminnan aktiivista
osallistumista.
Toiminnan kehittäminen Espoossa

Espoon sosiaali- ja terveystoimen kehittäminen Yiimeisen 10 vuoden aikana on tähdännyt
toimintaan, jossa alueelliset sosiaali- ja terveystoimen moniammatillisista tiimeistä koostuvat
mahdollisimman itsenäiset yksiköt huolehtivat yäestöll perushyvinvointipalveluista.
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1985

TERVEYSTOIMI

SOSIAALITOIMI

LEVIKE-projekti
- moniammatillinen
pienalueen väestövastuu

A1ueellistamisprojekti
- hallinnon hajautus
- palvelut lähemmäs asukkaita
• asukkaiden voimavarojen
hyväksikäyttö

Useita ammaltiryhmäkohtaisia
kehiltämisprojekteja

+ n. 20 muuta työn
kehiltämisprojektia

Alueterveyskeskusten hallinnon
kehiltämisprojekti

1988

~~
SOPU-projekti:
- sosiaa~- ja terveyspalvelun yhteinen
asiakastietojä~estelmä

- tukee monIammatillista työtä
sekä yhteisöön suuntautuvaa työtapaa
ASUINALUEKOHTAISEN VANHUSTYÖN KEHITIÄMISPROJEKTI
- sosiaafi- ja terveystoimen alueellisen vanhustyön
mallin kehittäminen

1993

t

SOSIAALI· JA TERVEYSVIRASTOJEN YHDISTÄMINEN
• alueelliset sosiaali- ja terveydenhuollon tulosyksiköt
• pienalueiden moniammatillisettiimit
- verkostomainen työtapa

t

Lukuisia työn kehiltämisprojekteja, mm.:
• avo- ja laitoshoidon lastensuojelun yhteistyö
- nuorten elämänhallinta
• asllinalueen asukkaiden ja työntekijöiden
yhteiset kehiltämishankkeet
- alueelliset mielenterveys- ja päihdeprojektit

Jo varsin varhain havaittiin, että kehittyvä yhteistoiminta ei ole mahdollista ilman
uudentyyyppisiä tietojärjestelmiä. Koska näitä ei olut valmiina, oli kehitettävä itse.
Kehittäminen vaati lukuisia innovaatioita:
SOSIAALI- JA
TERVEYSTYÖTÄ
TUKEVA TIETO
JÄRJESTELMÄ
(SOPU/SALUS)

Tietojärjestelmä
selvitykset

LEVIKE

oa-~een; ulottr..wu.«det

.iOJ .la.<rcu..{,~Ot~
m.a.tYi.4i.r1W11.U

Muut toiminnan
kehittämishankkeet

Kehittämisc:n mOllipolvisella tiellä toiminnan kehittämisen ja tidojär:ic:stc:lmien kc:hittämisen
inn(\V:l:11int n\':11 ,r'l1r:ll1n~~t tni,;:I:111 c>ik-3\ niin nl,~ :l;n:l ",1\,-";;,,,; ,>,·"l,>11·" . j,,··,l-·'·l1' <::.>1,.:,:; 1\11
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että ilman palvelutoimiIlllassa koettuja suuria ongelmia ei tietojärjestelmien kehittämistä olisi
pidetty niin polttavana kuin 1980-luvun loulla pidettiin. Yhtä selvää on, että tietotekniikan
mahdollisuudet ja tietojärjestelmiä koskevat rakenteelliset ja toimiIlllalliset iIlllovaatiot ovat
vasta tehneet mahdolliseksi rakentaa järjestelmän (SALUS), joka näillä näkymin tekee
mahdolliseksi halutut toimiIlllalliset tavoitteet:
1.

•
•
•
•

Asiakastyön tuki
asiakkaan näkemykset ja tarpeet ovat ohjaavat toimintaa
tuki hoidon jatkuvuudelle
tiedot saatavissa kussakin toimiMassa tarvittavissa määrin
tiedot reaaliajassa

2.

Tuki yhteistyöverkostolle
•
yhteinen kohteen hahrnotus ja käsittely
•
hoitoverkoston hahrnotus
•
viestintä

3.

Joustavuus
•
rutiinien automatisointi
•
tuki erilaisille työtavoilIe
•
tuki työn kehittämiselle

4.

Tuki resurssienjärkevälle käytölle
•
oikea-aikainen ja oikein mitoitettu palvelu
•
kustaIlllusten seuranta ja hallinta

5.

Tiedot suuIlllittelun, kehittämisen ja arvioinnin käyttöön

6.

Tuki yhteiselle palvelumallille
•
kokonaisten palveluprosessien hallinta
•
yleisosa-ajattelu

7.

Tietoturvallisuus

