
Sosiaalihuollon toimintaprosessien
mallinnus

Päivi Röppänen
Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009

Jyväskylä



Sisältö

Taustaa
Tavoite
Lähtökohta
Tuotokset
Prosessien kuvaaminen

esimerkkinä lasten päivähoito
Eteneminen jatkossa
Kokemuksia



Taustaa

Sosiaalihuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurin
määrittely

toiminta-arkkitehtuuri -> sosiaalihuollon
toimintaprosessien kuvaaminen

perustana tietoarkkitehtuurin ja
tietojärjestelmäarkkitehtuurin määrittelylle
tukee asiakirjamääritysten laatimista

tietoarkkitehtuuri
tietojärjestelmäarkkitehtuuri
teknologia-arkkitehtuuri



Taustaa

Sosiaalihuollon toimintaprosessien kuvaus -
hanke 1.10.2008 - 31.3.2009, jatkossa osa
Tikesos-hankkeen Sisällön yhtenäistäminen -
osahanketta
Toteuttajat: Kuopion yliopiston
Tietojenkäsittelytieteen laitos, Terveyshallinnon ja
-talouden laitos sekä HIS-yksikkö
Yhteistyössä Itä-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskus, tietokokonaisuuksia ja
asiakasasiakirjoja määrittelevät tahot,
sosiaalihuollon sisällön asiantuntijat



Tavoite

Tiedonhallinnan kannalta keskeisten sosiaalihuollon
toimintaprosessien tavoitetilan kuvaaminen
yleisellä tasolla

yleinen hallinnollinen päätösprosessi (vireilletulo,
selvitys, päätös)
palvelujen toteuttamisprosessi (käynnistyminen,
toteuttaminen, lopettaminen)
asiakkaan ja sosiaalihuollon ammattilaisen
näkökulma

Menetelmän kehittäminen (tavoiteltavien)
toimintaprosessien kuvaamiseen



Lähtökohta

Dokumentaatioryhmien tuottamat
palvelutehtäväkohtaiset tietosisältö- ja
palveluprosessikuvaukset

esim. Lasten päivähoidon asiakastiedot
sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmässä.
Tietokuvaukset ja suositukset. Versio 1.0.

Palvelukohtaisten asiakasasiakirjojen tietosisältö- ja
rakennemääritykset

esim. mitä sähköisiä asiakasasiakirjoja lasten
päivähoitoon liittyy ja mistä tietokokonaisuuksista
ne koostuvat





Lähtökohta

Lainsäädäntö
yleiset viranomaistoimintaa koskevat säännökset
tietojen käsittelyä ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus
palvelutehtävää koskeva lainsäädäntö

esim. Asetus lasten päivähoidosta 239/1973,
Päivähoitolaki 36/1973

JHS 152 -suositus
tarkoitettu yhdenmukaistamaan ja selkeyttämään
prosessien kuvaamista
prosessien kuvaustasot, notaatio (BPMN)



Tuotokset

Toimintaprosessien kuvaus -dokumentit
adoptioneuvonnan, lasten päivähoidon, lastenvalvojan
tehtävien, sosiaalisen luototuksen, sosiaalipäivystyksen
ja toimeentulotuen toimintaprosessit
julkaistaan Tikesos-hankkeen sivuilla

Prosessimallit (QPR ProcessGuide)
julkaistaan KuntaIT:n Prosessipankissa

Ohjeistus ja malleja prosessikuvausten
hyödyntämiseen



Prosessien kuvaaminen

Tutustutaan palvelutehtäväkokonaisuuteen
Tutkitaan prosesseihin liittyviä asiakasasiakirjoja
ja tietosisältöjä
Tunnistetaan palvelutehtävän toimijat/sidosryhmät
Hahmotellaan ydinprosessit - osaprosessit -
aliprosessit
Tehdään tapausanalysointia
Kuvataan prosessin etenemistä/työn kulkua
sanallisella kuvauksella/toimintatarinalla
Prosessikuvaukset kommentoitavaksi



Prosessien kuvaaminen

Kuvaustasot

Prosessikartta
Toimintamalli

Prosessin kulku
(Työn kulku)



Lasten päivähoito
Päivähoitoon hakeminen

Päivähoidon hakemisen vireilletulo
Päivähoidon hakemisen selvittäminen
Päivähoidon hakemisen päätös

Päivähoidon suunnitteleminen
Päivähoitotarpeen selvittäminen
Päivähoitotarpeeseen vastaaminen
Päivähoidosta sopiminen

Päivähoidon tuottaminen
Päivähoidon toteuttamisen suunnitteleminen
Päivähoidon toteuttaminen
Päivähoidon arvioiminen
Päivähoidon lopettaminen

Esimerkkinä lasten päivähoito



Lasten päivähoidon prosessikartta



Päivähoitoon hakeminen



Päivähoidon hakemisen vireilletulo



Päivähoidon hakemisen selvittäminen



Päivähoidon hakemisen päätös



Eteneminen jatkossa

Jo tehtyjen prosessimallien tarkentaminen
mukaan tietovirrat (tietokokonaisuudet,
asiakasasiakirjat), asiakasasiakirjojen muodostuminen
ja elinkaari
asiakirjahallinta -> asiakastietojärjestelmä, arkisto,
sosiaalihuollon sähköinen asiointipalvelu
toimijoiden tarkentaminen (roolit)



Tarkemmat roolit:
huoltaja,
vanhempi, jne.
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Tietokokonaisuudet +
sähköiset
asiakasasiakirjat



Eteneminen jatkossa

Prosessikuvausten laajempi läpikäynti
työkokoukset, pilotointi

Uusien palvelutehtävien mallintaminen
palvelutehtävät, joiden tietosisältömääritykset
valmistuneet

Vaiheistus
tavoitetila - ideaalitila?



Kokemuksia

Eteneminen palvelutehtävä kerrallaan
mahdotonta
Yhteensovitettava

Tikesos-hankkeen eri osioissa tehtävä
määrittelytyö
eri näkökulmat

Tulevaisuuden ennustaminen haasteellista
Sopivan kuvaustavan ja -tason löytäminen
Sosiaalihuollon sisällön asiantuntijat tiiviimmin
mukaan



Kiitos!

Päivi Röppänen
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Kuopion yliopisto

paivi.roppanen@uku.fi


