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Kaaso II-hanke
(Kaakkois-Suomen  sosiaalitoimen 

tietoteknologian kehittämishanke)

Kehittämissuunnittelija: Tuula Kontio

toteutetaan ajalla 4/2007-7/2009

Kouvola
Lappeenranta

Kotka
Pyhtää

Imatra



Perustietoa Kaaso hankkeesta

 Alkoi esiselvityksellä vuonna 2003

 Heinäkuussa 2005 alkoi Kaaso hankeen ensimmäinen vaihe 

jatkuen 3/2007 asti

 4/2007 alkoi Kaaso hankkeen toinen vaihe, joka on 

päättymässä heinäkuun lopussa

 Hankkeessa on mukana nyt viisi (7) kaakkoissuomalaista 

kuntaa Imatra, Lappeenranta (Joutseno), Kouvola 

(Kuusankoski), Kotka ja Pyhtää

 Kotka on toiminut hallinnoijana
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Hankkeen organisaatiorakenne 
ja tehtävät

Ohjausryhmä
• ohjaus, seuranta, valvonta sekä tuotosten hyväksyntä

Sosiaalihuollon projektiryhmä
• käytännön toteutuksen suunnittelu ja 

koordinointi

Varhaiskasvatuksen tietotekniikkatiimi
• seudullisen tietotekniikkastrategian 

laatiminen ja koulutusten suunnittelu

Varhaiskasvatuksen 

Pääkäyttäjäryhmä
• kokoontuu pari kertaa 

vuodessa 

• Effica kokemusten ja 

kehittämistarpeiden 

välittäminen

• asiantuntijaryhmän 

terveisten välittäminen

Sosiaalitoimen 

työryhmä
•Työprosessien mallinnus 

(dokumentointi, työnjako ja 

tietojärjestelmä)

•Pilotointi (lomakkeet ja 

testaus)

•Päätöstekstien/fraasien

yhtenäistäminen ja 

kehittäminen

Sosiaalitoimen 

pääkäyttäjäryhmä
•Kokoontuu 4krt/vuodessa

•Effica kokemusten ja 

kehittämistarpeiden 

välittäminen 

(asiantuntijaryhmä, Effica 

kunnatAdvisor Board)

•Pilotoinnin taustatuki / 

tekninen toteutus



12.10.2009

Kaaso II –hankkeen 
tavoitteet

 Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tietoteknisen 

osaamisen ja informaatioteknologian hyötykäytön lisääminen 

vertaisohjaajamallin ja itseopiskelumateriaalia avulla 

 Varhaiskasvatuksen alueellisen tietotekniikkastrategian laatiminen 

 Aikuisten sosiaalipalveluihin liittyvien työprosessien mallintaminen ja 

yhtenäistäminen seudullisesti ja alueellisesti 

 Aikuisten sosiaalipalveluiden dokumentoinnin kehittäminen ja 

toimiminen aikuissosiaalityön valtakunnallisten 

dokumentaatiomääritysten pilottina 
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Henkilöstön tietoteknisen osaamisen ja 
informaatioteknologian hyötykäytön 

lisääminen 

 Tietotekniset osaamistasot moduloitu Kaaso I- hankkeen 

aikana

 Vertaisohjaajamalli

 Koulutukset kohdistettiin varhaiskasvatukseen

 Koulutettiin reilu 200 henkilöä

 Tarkoituksena oli kouluttaa päivittäiseen atk-ongelmiin 

tietotekniikan osaajia

 Sähköinen itseopiskelumateriaali
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MODUULI 1
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MODUULI 2
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MODUULI 3
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Varhaiskasvatuksen seudullinen  tieto-
ja viestintätekniikkastrategia

 Yhteistyötä tehtiin Kaakkois-Suomen 

varhaiskasvatusyksikkö Ruorin kanssa

 Mitä lisäarvoa tieto- ja viestintäteknologia tuo 

varhaiskasvatukseen

 Tiedotus, viestintä, käytettävyys

 Mitä tieto- ja viestintäteknologia merkitsee 

pedagogisena välineenä

 oppimis- ja toimintaympäristö

 Millaisia uusia toimintatapoja perheen ja päivähoidon 

väliseen yhteistyöhön

 Visiot ja tavoitteet
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Varhaiskasvattajien tietotekniikkataitojen vähimmäistasot
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Työprosessien mallintaminen ja 
yhtenäistäminen seudullisesti ja 

alueellisesti

 Prosessien mallinnuksessa hyödynnettiin Etelä-Suomen 

lääninhallituksen rahoittaman aikuissosiaalityön kehittämishankkeen 

(Aikuissosiaalityön areenat – hanke) mallinnuksia 

 Prosessit tarkennettiin tietojärjestelmän, työnjaon ja dokumentoinnin 

näkökulmasta.

Mitä dokumentoidaan?

Kuka kirjaa?

Missä vaiheessa?  

 http://www.socom.fi/hankkeet/h_tyoprosessit.html

http://www.socom.fi/hankkeet/h_tyoprosessit.html
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Dokumentointi

 Toimittiin aikuissosiaalityön valtakunnallisten 

dokumentaatiomääritysten pilottina

 Dokumentoinnin kehittäminen ja yhtenäistäminen on 

nähty ja nähdään alueella kaikkein keskeisimpänä 

tietoteknologisena kehittämiskohteena henkilöstön 

osaamisen ohella.

 Toimeentulotuen pilotointi tehtiin  yhteistyössä 

TietoEnator Oyj:n kanssa

 Lappeenranta, Joutseno ja Imatra toimeentulotuki



Jatkonäkymät

 Neuvotteluja kuntien kanssa

 Koulutukset

 Sähköinen asiointi

 Raportointi
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