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PALVELUPROSESSI HOIDON DOKUMENTOINNIN PERUSTANA 

Teknologian kehittyminen ja tiedon siirron mahdollistuminen eri muotoisena ja reaaliaikaisesti 
toimijalta toiselle luo mahdollisuuden uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelulhoitoprosesseja 
(myöh. palvelu), kehittää asiakas/potilaslahtöisia palvelumalleja (myöh. asiakas) seka poistaa 
päällekkäistä toimintaa ja kokonaisia työvaiheita. Palvelujen tuottaminen on entistä enemmän ajasta ja 
paikasta riippumatonta. Ellei manuaalisille menettelytavoille ja Sysiselle kanssakaymiselle perustuvia 
työprosesseja uudisteta, merkitsee tietotekniikan käyttöönotto työmäärän lisääntymistä ja työtehtävien 
siirtymistä ammattiryhmältä toiselle. Saumattomien, asiakkaan itsenäistä selviytymistä tukevien ja yli 
organisaatiorajojen ulottuvien palveluketjujen toteuttamiseksi tarvitaan uutta ajattelua seka asiakkaan 
palveluprosessien uudistamista. Satakunnan Makropilotissa on käynnistetty palveluketjujen 
uudistaminen, jossa on lähdetty kehittämään asiakaslahtöisia palveluprosesseja hyödyntämalla 
teknologian tuomia mahdollisuuksia. 

Nykyisten palveluketjujen toimivuuden ongelmat ja uudistamisen haasteet 

Makropilotissa on tehty kymmenen eri palveluketjua koskevaa nykytilakuvausta, joissa nykyisten 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelman yli organisaatiorajojen ulottuvien palveluketjujen 
toimivuuden ongelmaksi osoittautui asiakkaan nakökulmasta seuraavat asiat: tieto on sirpaleisena eri 
toimijoiden tietovarastossa, toimintaa suunnitellaan eri organisaatioiden ja toimijoiden nakökulmasta, 
informaation hajanaisuus aiheuttaa keinotekoisia vastuunjakoja, päällekkaisyyksia ja asiakkaalle arvoa 
tuottamatonta toimintaa. Asiakas liikkuu prosessissa luukulta luukulle ja asiakastieto viiveellä. 
Asiakkaan näkökulmasta kokonaisvastuu asiakkaan palveluista puuttuu -jokainen toimija vastaa oman 
yksikkönsä tai organisaationsa osalta palvelun tuottamisesta ja palveluiden koordinointi jaa asiakkaalle 
itselleen. Haasteena palvelujärjestelmän kehittämisessä on että organisaatiorajat haivytetään ja 
palveluja tuotetaan toimijaverkostona. Eri alojen asiantuntijat suunnittelevat ja toteuttavat palveluja 
yhdessä saumattomasti hyödyntamalla teknologian mahdollistamaa tiedon liikkumista reaaliaikaisena. 

Makropilotissa on käynnistetty palveluketjujen uudistaminen, jossa kehitetään asiakaslahtöisia 
palveluprosesseja ja asiakasohjausta. Optimiprosessikuvaukset on tehty kolmesta palveluketjusta, 
lasten ja nuorten psykososiaalinen tuki, aitiyshuolto ja vanhustenhuolto. Kuvauksiin osallistui kustakin 
palveluketjusta eri ammattiryhmien edustajat (yksityinen, julkinen ja kolmassektori seka 
asiakasedustajat). Optimiprosessikuvaukset tehtiin ProcessGuide prosessimallinnusvalineella. 
Optimiprosessikuvausten tuloksena syntyi ns. optimipalveluketju, jossa kuvataan tietoteknologiaa 
hyödyntävä uudistettu asiakaslahtöinen optimipalvelupalveluketju ja asiakaslahtöinen ohjausmalli. 



Optimipalveluketjussa tunnistettavissa olevia ominaispiirteitä 

Asiakkaaseen liittyvä reaaliaikainen informaatio on tarjolla, kun asiakkaan palveluketju käynnistyy ja 
asiakas etenee palveluketjussa e r i  toimintayksiköissä ja organisaatioissa (perusterveydenhuolto, 
sosiaalihuolto, erikoissairaanhoito, yksityinen palveluntuottaja). Asiakkaan palvelua suunnittelevalla 
ammattihenkilöllä on käytössään verkon kautta alueen kaikki palvelutarjonta (esim. hinta, jono, 
laatutiedot), käypähoitosuositukset ja alueelliset palveluhoito-ohjelmat sekä palveluiden tarjoamisesta 
tehdyt sopimukset. Koko palveluketjun toteutus voidaan resurssoida asiakaslähtöisesti missä tahansa 
prosessin vaiheessa, jolloin eri toimijat voivat koordinoida palveluja asiakkaan näkökulmasta.. Tämä 
edellyttää toimivaa resurssointijärjestelmää eri organisaatioiden toimijoiden valilla. Asiakkaan 
palveluketjulla tulee olla vastuuhenkilö ja toiminta ohjataan asiakkaan näkökulmasta 
palveluketjusuunnitelman avulla. 

Optimipalveluketjussa tuotetaan palveluja sekä verkkopalveluina että Sysisinä palveluina. Asiakkuus 
voi olla joko virtuaalista tai Sysistä. Virtuaalinen asiakkuus voi olla mm. turva- ja asiointipalveluita 
(kauppa-, pankki-, apteekkipalvelut ja erilaiset hälytysjärjestelmät), laboratorio yrn. tutkimustulosten 
lukua kotoa omalta päätteeltä, itsehoitoa verkon valityksella (erilaiset itsehoidon seurantalaitteet, 
hoito- ja tutkimusohjeet) verkkopalvelut ja -asiointi (neuvolapalvelut verkossa, ;erilaisten tukien ja 
avustusten anominen verkkoasiointina, keskustelufoorumit verkossa jne.). Tietoa siirretään myös eri 
ammattiryhmien ja organisaatioiden välillä kuvana, tekstinä ja äänenä (multimedia) hyödyntämällä 
uuden teknologian mahdollisuuksia (esim. kännykät, kannettavat mikrot, digi-TV). 

Uudistuvat työprosessit asiakaslähtöisten palveluketjujen tukena 

Asiakkaan asioimisen moninaisuus ja palvelujen tuottamisen erilaiset vaihtoehdot edellyttävät 
asiakaslähtöistä toiminnanohjausta. Asiakas toimii palvelujen suunnittelua ja toteutusta ohjaavana 
resurssina. Keskeisen osan palveluketjun uudistamisessa muodostaa toimijaverkoston yhteinen 
palvelujen suunnittelu, joka mahdollistuu yhteisen palveluketjusuunnitelman avulla. 
Palveluketjusuunnitelma kokoaa yhteen eri operatiivisissa järjestelmissä sijaitsevan asiakaskohtaisen 
tiedon. Tiedot haetaan eri toimijoiden järjestelmistä aluetietojärjestelmän viitetietokantojen avulla, 
jolloin hajanaisesta tiedoista koostetaan reaaliaikainen asiakkaan tiedoista koostuva asiakasohjautuva 
palvelujen kokonaisuus. Palveluketjusuunnitelma sisaltää myös liittymän resurssointijärjestelmään, 
jonka avulla asiakkaalle voidaan reaaliaikaisesti suunnitella koko palveluketju hyvin pitkälle 
valmiiksi. Palveluketjusuunnitelma sisaltää myös toimintaa ohjaavia automatisoitavissa olevia 
elementtejä. 

Optimipalveluketjussa asiakkaan asiointi palvelujärjestelmässä monimuotoistuu ja muuttaa palvelujen 
sisältöä. Perinteinen vastaanotto ja Sysinen vuorovaikutuskontakti saa rinnalleen ns. 
virtuaaliasioinnin, joka edellyttää palveluprosessien sekä palvelumuotojen ja sisallön uudistumista. 
Myös eri ammattiryhmien välinen verkkoyhteyksien valityksella tapahtuva yhteistyö eri muodoissaan 
tulee lisääntymään (virtuaalitiimit). Näin ollen työntekijöiden tulee olla valmiita muuttamaan totuttuja 
työkäytäntöja ja olla sekä asenteellisesti että taidollisesti valmiita verkossa tapahtuvaan 
vuorovaikutteiseen asioiden hoitoon ja interaktiivisiin palveluihin. Työntekijöillä tulee olla halu ja 
valmiudet kehittää eri verkkopalveluiden muotoja ja hyödyntää multimedian suomia mahdollisuuksia 
verkkoasioinnissa ja hoidon ja palvelujen tuottamisessa verkkoon. Uudistuvat työprosessit edellytkivät 
uutta työnjakoa eri ammattiryhmien valilla ja vastuiden siirtoa paitsi omassa työorganisaatiossa 
myöskin eri organisaatioiden valilla sekä uusien ammattiroolien omaksumista, (esim. "nettilääkäri", 
"nettihoitaja" "omaneuvoja", "toimitussihteeri" "sisallön tuottaja", palveluketjun vastuuhenkilö") . 



Uudistettujen palveluketjujen vaatimukset tietojarjestelmille ja dokumentoinnille 

Palveluketjun asiakkaan ja palveluja antavan tai suunnittelevan ammattihenkilön tulee olla koko ajan 
selvillä palveluketjun kokonaisuudesta riippumatta siitä, missä tietojärjestelmässä asiakkaan tiedot ovat 
tallennettuna ja mikä toimintayksikkö kulloinkin palvelua tai hoitoa antaa. Ketjun hallintaan ja sen 
etenemisen seurantaan tarvitaan tietoa mm. asiakkaan jonosta olossa, eri palvelujen tuottajien 
ajanvarauksista, asiakkaan siirtymisestä uuteen palveluosoitteeseen, tehdyistä palvelupyynnöistä, 
annetuista päätöksistä sekä tehdyistä sopimuksista ja suunnitelmista. Tämän edellyttää tietopalvelua, 
joka nopeasti ja helposti mahdollistaa kokonaiskäsityksen muodostamisen palveluketjun tavoitteista, 
keskeisistä tapahtumista ja toimijoista siitä huolimatta, että palveluketju sisältää monen eri organisaation 
ja palveluketjun tuottajia. 

Tietojärjestelmien vaatimuksena on, että kirjaaminen tapahtuu palvelujärjestelmään vain 
kerran. Sama merkintä tulee välittyä tarvittaessa muihin yksikköihin ja organisaatioihin. Näin 
ollen kertaalleen kirjattu tieto on käytettävissä erilaisiin tarkoituksiin. Tietojen saannin ajasta ja 
paikasta riippumattomuus seka palvelujen toimivuus ja hallinta edellyttävät digitaaliseen 
muotoon tallennettuja asiakirjadokumentteja. Sähköisen dokumentoinnin kehittamiseen 
vaikuttavia kehityslinjoja ovat mm. organisaatiorajoj en poistuminen ja palveluj ärj estelmän 
läpinäkyvyys asiakkaalle, sähköisen dokumentaation kehittyminen elämänkaaren mittaiseksi, 
tarve erillisten asiakaskertomusten integrointiin, halu lisätä kansalaisten osallistumista ja 
Intemet-teknologian hyödyntäminen. 

Nykyisille tietojärjestelmille saumattoman palveluketjun tekeminen on haaste. 
Organisaatiokeskeisten toimintamalliin suunnitellut sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietojärjestelmät eivät tue riittävästi palveluketjun toimintaa eivätkä käsitteet ja luokitukset ole 
kaikin osin yhteensopivia. Puuttuu myös yhteistoirninnallisuuden edellyttämiä yhteisiä sanomia 
ja sovellusrajapintoja. 




