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Kaakkois-Suomen sosiaalitoimen tietoteknolo-
gian kehittämishanke Kaaso II 
 
 

1 LÄHTÖKOHDAT 
 
Kaakkois-Suomen kunnat käynnistivät sosiaalitoimen yhteisen tietoteknologiahankkeen 
vuonna 2003. Esiselvityksen päättyessä syksyllä 2004 tietoteknologian kehittämistyö jakaan-
tui kahteen toimintalinjaan: hanke- ja hankintayhteistyöhön. Kaason hankeyhteistyöhön osal-
listui seitsemän kuntaa: Imatra, Joutseno, Lappeenranta, Kouvola, Kuusankoski, Kotka sekä 
Pyhtää.  
 
Kaaso-hankkeen ensimmäistä vaihetta toteutettiin ajanjaksolla heinäkuu 2005 – huhtikuu 
2007. Ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin henkilöstön tietoteknisen osaamisen lisäämiseen 
sekä yhteisten tavoitteiden tarkentamiseen tietoteknologian kehittämisessä. Lisäksi sosiaali-
huollon ja varhaiskasvatuksen työprosesseja sekä dokumentointia kehitettiin ja yhtenäistettiin 
seudullisesti ja alueellisesti. 
 
Kaasossa mukana olevien seitsemän kunnan sosiaalihuollon ja päivähoidon asiakastietojärjes-
telmien käyttöönottoprojektissa hankinnat ajoittuvat vuosille 2005 – 2008. Seudullisessa mo-
nen kunnan yhteisessä käyttöönottoprojektissa on pyritty mahdollisimman yhteneväisiin tieto-
järjestelmiin. Hanke- ja hankintatyö etenevät rinnakkain ja muodostavat yhdessä kokonaisuu-
den Kaaso-yhteistyö. Myös jatkossa näiden kahden projektin yhteistyö nähdään tärkeänä do-
kumentoinnin ja työprosessien kehittämisessä. 
 
Kaaso-hankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksena syntyi kartoitus sosiaalihuollon ja varhais-
kasvatuksen henkilöstön tietoteknisestä osaamisesta (Kallio & Kontio 2006a). Kartoituksen 
tuloksista laadittiin myös artikkeli Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhal-
linnan tutkimuspäiville (Kallio & Kontio 2006b). Tulosten mukaan sosiaalialalla toimivien 
tietotekninen osaaminen on puutteellista ja erityisesti varhaiskasvatuksen alueella tämä ha-
vaittiin erityisen selvästi. Kartoituksen tulosten pohjalta tehtiin erilliset koulutussuunnitelmat 
niin sosiaalihuollon kuin varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Syksyn 2006 aikana koulutettiin 
tietotekniikan perusteita varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja kevään 2007 aikana koulutukset 
kohdistuivat sosiaalihuollon henkilöstön atk-osaamisen lisäämiseen. Kaaso-hankkeen aikana 
koulutetaan päiväkoteihin ja sosiaalihuoltoon vertaisohjaajia / atk-vastaavia, jotka opastavat 
yksikkönsä henkilöstöä tietotekniikan käytössä.  
 
Kaason ensimmäisen vaiheen aikana mallinnettiin varhaiskasvatuksen ja päivähoidon työpro-
sesseja.  Lastensuojelun työprosessin mallintamisessa tehtiin yhteistyötä Lastensuojelun si-
jaishuollon kehittämishankkeen kanssa. Kaason toisessa vaiheessa työprosessien mallintami-
nen on tarkoitus laajentaa aikuisten sosiaalipalveluihin. Työprosessien lisäksi Kaason ensim-
mäisessä vaiheessa määriteltiin seudullisia ja alueellisia sosiaalihuollon tilastointitarpeita sekä 
työstettiin yhteneväisiä käytäntöjä sosiaalityön ja varhaiskasvatuksen dokumentointiin. Näitä 
käytäntöjä ovat esimerkiksi yhteneväiset päivähoito- ja toimeentulotukihakemukset sekä sosi-
aalihuollon erilaisten suunnitelmien pohjat kuten lastensuojelun dokumentointiin kuuluvat 
huolto- ja jälkihuoltosuunnitelmat. Kaaso-hankkeen aloittaessa toimintansa Kaakkois-Suomen 
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kuntien sosiaalitoimen dokumentointikäytännöt olivat erittäin kirjavia. Näin ollen hankkeen 
aikana dokumentoinnin kehittämisessä päästiin vasta alkumetreille. Jatkossa yhteistyötä halu-
taan lisätä valtakunnallisen Sosiaalialan tietoteknologia -hankkeen kanssa dokumentoinnin 
kehittämisessä sekä keskittyä nimenomaan aikuisten sosiaalipalveluihin. 
 
Kaason ensimmäisen vaiheen tuloksena syntyi organisaatiorakenne, joka vastaa tietoteknolo-
gian kehittämisestä ja uuden tietojärjestelmän seudullisesta ja alueellisesta käyttöönotosta. 
Tämän lisäksi Kaasossa on tehty yhteistyötä terveydenhuollon tietojärjestelmähanketta koor-
dinoivan yrityksen Medi-IT:n kanssa, jotta alueelle saataisiin sosiaali- ja terveydenhuollon 
yhteinen tietoteknologian vaikuttajaryhmä. Tämä vaikuttajaryhmä toimii yhteistyörakenteena 
sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuvalle tietoteknologian kehittämiselle. Jatkossa pyritään 
ko. ryhmän toiminnan vakiinnuttamiseen ja sen tehtävien tarkentamiseen. 
 
Kaason ensimmäisessä vaiheessa on tehty yhteistyötä alueen muiden hankkeiden kanssa. Do-
kumentoinnin kehittämiseen ja työprosessien mallintamiseen ovat osallistuneet Kouvolan 
seudun vammaispalvelujen kehittämishanke, Lastensuojelun sijaishuollon kehittämishanke 
sekä Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö.  Kaasossa on pyritty siihen, että tietoteknologian 
kehittämisestä tulisi osa myös työn sisällöllistä kehittämistä. Jatkossa yhteistyötä tehdään eri-
tyisesti Kaakkois-Suomen aikuissosiaalityön kehittämishankkeen ja Varhaiskasvatuksen ke-
hittämisyksikön kanssa. 
 
Hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana järjestettiin neljä seminaaria alan henkilöstölle. Semi-
naareissa jaettiin tietoa Kaaso-hankkeen ja valtakunnallisen Sosiaalialan tietoteknologia – 
hankkeen etenemisestä. Lisäksi seminaareissa on käsitelty tietoteknologian sovellusmahdolli-
suuksia alalla sekä sosiaalihuollon tietohallinnon perusteita. Kaason ja terveydenhuollon tieto-
järjestelmäprojekti – Kaapon yhteisessä seminaarissa jaettiin lisäksi tietoa tietoteknologian 
kehittämisestä ja mahdollisuuksista yli sektorirajojen. 
 
Kaason ensimmäisen vaiheen arvioinnin (Kallio 2006) mukaan hanketyöskentelyssä on löy-
detty yhteinen näkemys kehittämisen suunnista ja tarpeista. Hankkeen tavoitteet ovat tarken-
tuneet ja konkretisoituneet työskentelyn edetessä. Myös työskentelyyn osallistuneiden tietä-
mys alan tietohallinnosta on lisääntynyt.  Kaason ensimmäisen vaiheen aikana kunnat ovat 
sitoutuneet tietoteknologian kehittämiseen ja jatkon kehittämiskohteet ovat selkiytyneet. Jat-
korahoitus turvaa kehittämistyön jatkumisen. Hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana toimijat 
saivat laajempaa ymmärrystä tietoteknologian käytön mahdollisuuksista sosiaalialan työssä.  
 
Arvioinnin mukaan keskeisinä tietoteknologisina kehittämiskohteina pidetään jatkossa henki-
löstön tietoteknisen osaamisen lisäämistä ja tietohallinnon sekä tietojärjestelmien yhtenäistä-
mistä seudullisesti ja alueellisesti. Tällaista yhteneväisyyttä tarvitaan alan tietojärjestelmiin, 
työkäytäntöihin sekä dokumentointiin. Tärkeänä pidetään vertailukelpoisen tiedon saamista 
sosiaalipalveluista ja hyvinvoinnin tilasta alueella. Jatkossa Kaasossa keskitytään aikuissosi-
aalityön työprosessien ja dokumentoinnin kehittämiseen sekä yhtenäistämiseen yhteistyössä 
valtakunnallisen Sosiaalialan tietoteknologia -hankkeen kanssa. 
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2 KAASO II HANKKEEN  OSALLISTUVAT TAHOT 
 
Kaason ensimmäiseen vaiheeseen osallistuvat kunnat jatkavat myös toisessa vaiheessa: 
 
Kymenlaakso: Kotkan kaupunki, hankkeen hallinnoija 
  Kuusankosken kaupunki 
  Kouvolan kaupunki 
  Pyhtään kunta 
 
Etelä-Karjala  Imatran kaupunki 
  Joutsenon kaupunki 
  Lappeenrannan kaupunki 
 
Kuntien lisäksi hankkeen yhteistyötahona toimii TietoEnator Oyj, jonka kanssa yhteistyössä 
toteutetaan valtakunnallisten aikuisten sosiaalipalveluja koskevien dokumentaatiomääritysten 
pilotti. Lisäksi tehdään yhteistyötä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulujen 
sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa, jotta osa hankkeen arviointiin liittyvistä 
selvityksistä saadaan toteutettua opiskelijatöinä. 
 
 

3 KAASON TOISEN VAIHEEN TAVOITTEET 
 
Kaaso-hankkeen toisen vaiheen päätavoitteena on lisätä seudullista ja alueellista yh-
teneväisyyttä kehittämällä tietojärjestelmiä, työkäytäntöjä sekä dokumentointia yhdes-
sä. Tärkeää on saada vertailukelpoista tietoa sosiaalipalveluista ja hyvinvoinnin tilasta alueel-
la. Hankkeen toisessa vaiheessa keskitytään myös aikuissosiaalityön työprosessien ja doku-
mentoinnin kehittämiseen sekä yhtenäistämiseen yhteistyössä valtakunnallisen Sosiaalialan 
tietoteknologia -hankkeen kanssa. 
 
Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tietoteknisen osaamisen saaminen työteh-
tävien vaatimalle tasolle on tärkeä kehittämiskohde. Kokonaistavoitteena on edelleen alan 
henkilöstön tietoteknologian hyötykäytön lisääminen. johon pyritään lisäämällä osaamista. 
Informaatioteknologian hyötykäytön ja osaamisen lisäämistä käsitellään myös varhaiskasva-
tuksen alueellisessa tietotekniikkastrategiassa, joka laaditan Kaason toisen vaiheen puitteissa. 
Lisäksi hankkeessa kehitetään ja yhtenäistetään aikuisten sosiaalipalveluihin liittyviä työpro-
sesseja ja dokumentointia.  
 
Kaason toisen vaiheen tarkennetut tavoitteet ovat: 
 

1. Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tietoteknisen osaamisen ja in-
formaatioteknologian hyötykäytön lisääminen vertaisohjaajamallin ja itseopiske-
lumateriaalia avulla  

2. Varhaiskasvatuksen alueellisen tietotekniikkastrategian laatiminen 
3. Aikuisten sosiaalipalveluihin liittyvien työprosessien mallintaminen ja yhtenäis-

täminen seudullisesti ja alueellisesti 
4. Aikuisten sosiaalipalveluiden dokumentoinnin kehittäminen ja toimiminen ai-

kuissosiaalityön valtakunnallisten dokumentaatiomääritysten pilottina 
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Aikuisten sosiaalipalvelut käsittävät Kaason toisessa vaiheessa toimeentuloturvan sekä elä-
mänhallintaan ja asumiseen liittyvät palvelut. Näitä ovat toimeentulotuki, varojen välitys, so-
siaalinen luotto, talous- ja velkaneuvonta, kuntouttava sosiaalityö, kuntoutus- ja työllistämis-
palvelut, aikuisten asumispalvelut, maahanmuuttajien kotouttamispalvelut sekä ensikoti- ja 
turvakotipalvelut. Hankkeen ulkopuolelle jäävät vammaispalvelut, kehitysvammahuolto, las-
tensuojelu, päihdehuolto sekä vanhusten palvelut. Rajaus on tehty yhteistyössä hankekuntien 
ja valtakunnallisen sosiaalialan tietoteknologiahankkeen edustajien kanssa huomioiden valta-
kunnallisen palvelukohtaisen dokumentaatiomääritystyön sisältöalueet aikuisten sosiaalipal-
veluissa. 
 
 

4 HANKKEEN TOTEUTUS 
 
Kaason toinen vaihe toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 
Oy Socomin kanssa. Hankkeessa työskentelee kaksi kehittämissuunnittelijaa. Toinen kehittä-
missuunnittelija siirtyy Kaaso I -hankkeesta ja hän toimii päätoimisena koko hankkeen ajan. 
Toinen kehittämissuunnittelija palkataan vuodeksi pilottiin sekä prosessinmallinnus tehtäviin. 
Hänellä tulee olla sosiaalialan koulutus ja työkokemus.  Kaason ensimmäisen vaiheen ohjaus-
ryhmä ja projektiryhmät jatkavat toimintaansa.  
 
Hanke toteutetaan ajanjaksolla 1.1.2007 – 31.12.2008. Toteutus aloitetaan aikuisten sosiaali-
palveluihin liittyvien työprosessien mallintamisella sekä sähköisen itseopiskelumateriaalin 
luomisella. 
 

4.1 Henkilöstön tietoteknisen osaamisen ja tietoteknologian hyötykäytön lisääminen 
 
Kaason ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen henkilös-
tön tietotekninen osaaminen. Kartoituksen tulosten mukaan sekä varhaiskasvatuksessa että 
sosiaalihuollossa toimivien tietotekninen osaaminen oli puutteellista ja vaikeutti työstä selviy-
tymiseen. Ensimmäisessä vaiheessa laadittiin koulutussuunnitelmat alan henkilöstölle ja mää-
riteltiin tavoitteelliset osaamistasot ammattiryhmittäin. Ensimmäisen vaiheen aikana aloitet-
tiin vertaisohjaajien/atk-vastaavien koulutus päiväkoteihin sekä sosiaalihuoltoon. Koulutusta 
jatketaan Kaaso-hankkeen toisessa vaiheessa, jotta osaaminen saadaan työtehtävien vaatimalle 
tasolle.  
 
Vertaisohjaajamallia hyödyntäen koulutetaan henkilöitä, jotka ovat osallistuneet tietyn aihe-
alueen kurssille ja näin ollen pystyvät työyksikössään opastamaan työtovereitaan tietokoneen 
käytössä. Kurssin tarkoituksena ei ole kouluttaa atk-ammattilaisia vaan päivittäisiin atk-
ongelmiin tietotekniikan osaajia, jotka voivat tarvittaessa, oman työnsä ohella jakaa tietämys-
tään toisille työntekijöille omasta atk-osaamisestaan. Syksyllä 2006 ja keväällä 2007 saatujen 
kokemusten perusteella jatketaan vertaisohjaajakoulutusten kehittämistä. Koulutus kohdiste-
taan varhaiskasvatukseen ja järjestetään hankkeen puitteissa ajallisesti sovitettuna pilotin aika-
tauluihin. Hankkeen päätoiminen kehittämissuunnittelija toimii atk-kouluttajana. 
  
Vertaisohjaajamallin lisäksi Kaason toisessa vaiheessa luodaan sähköinen itseopiskelumateri-
aali alan henkilöstölle. Tämä materiaalipankki toimii vertaisohjaajien työn tukena sekä mah-
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dollistaa itsenäisen opiskelun. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin mahdollisuutta 
laatia itseopiskelua ja vertaisohjaajien koulutusta tukeva järjestelmä. Päädyttiin sähköiseen 
koulutusympäristöön nimeltä Moodle (http://www.moodle.com). Se on monien koulutusorga-
nisaatioiden käytössä ja käyttäjilleen maksuton sähköinen palvelu. Itseopiskelumateriaali luo-
daan alan omista tarpeista lähtien. Sen tarkoituksena on lisätä henkilöstön valmiuksia hyödyn-
tää tietoteknologiaa työssään nykyistä enemmän. Materiaalipankki sisältää ohjeita ja tehtäviä 
tietokoneen käytön perusteista alkaen. Perusteiden lisäksi oppimateriaali tulee jakautumaan 
erilaisiin käytännön tarpeista nousseisiin kokonaisuuksiin. Laadinnassa pyritään hyödyntä-
mään mahdollisimman paljon jo olemassa olevaa kehittämisyksiköissä tai kehittämishankkei-
den aikana koottua materiaalia. 
 
Hyötykäytön lisäämisessä on oleellista osaamisen lisäksi myös alan henkilöstön motivointi ja 
alan tietoteknologian sovellusmahdollisuuksien esille tuominen. Kaason toisessa vaiheessa 
tähän vastataan järjestämällä seminaareja.  Näiden järjestämisessä tehdään yhteistyötä alueella 
toimivien kehittämisyksiköiden kanssa. 
  

4.2 Varhaiskasvatuksen alueellisen tietotekniikkastrategian laatiminen 
 
Varhaiskasvatuksessa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään tällä hetkellä lähinnä päivä-
hoidon hallinnon prosesseissa. Varhaiskasvatuksessa tietotekniikan käyttömahdollisuudet 
ovat kuitenkin laajemmat. Tietotekniikan avulla voidaan mm. uudistaa työ – ja toimintapro-
sesseja johtamisessa, toiminnan pedagogisessa suunnittelussa ja toteutuksessa, toiminnasta 
tiedottamisessa, toiminnan dokumentoinnissa, erityispäivähoidon työkäytänteissä, ammatilli-
sen kehittymisen ja konsultoinnin välineenä. 
 
Lähtökohtana tieto- ja viestintätekniikan kehittämiselle tulee olla riittävät tietotekniset resurs-
sit ja henkilöstön riittävät valmiudet toimia virtuaalisessa toimintaympäristössä. Tietokonei-
den määrä on varhaiskasvatuksen yksiköissä vähäinen suhteessa käyttäjämäärään. Tietoko-
neiden riittävyys tukee henkilöstön tietoteknisenosaamisen kehittymistä. Nämä lähtökohdat 
tulee huomioida asettaessa kehittämisen tavoitteita.  
 
Kaason toisessa vaiheessa laaditaan varhaiskasvatuksen alueellinen tietotekniikkastrategia, 
jossa luodaan visio ja päätetään toimenpiteistä, joilla vastataan seuraaviin kysymyksiin:  
 
1. Mitä lisäarvoa tieto- ja viestintäteknologia sekä siihen liittyvä osaaminen tuo varhaiskasva-
tuksen toteuttamiseen, johtamiseen ja ohjaamiseen? 
 
2. Mitä tieto- ja viestintäteknologia merkitsee pedagogisena välineenä ja millaisia uusia  
toimintatapoja sen avulla voidaan luoda mm. perheen ja päivähoidon väliseen yhteistyöhön? 
 
Varhaiskasvatuksen alueellinen tietotekniikkastrategia laaditaan yhteistyössä Kaakkois-
Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön kanssa. Strategian raportoinnista vastaa Kaaso 
II-hankkeen toinen kehittämissuunnittelija ja varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön rooli on 
toimia sisällön asiantuntijana. 
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4.3 Aikuisten sosiaalipalveluihin liittyvien työprosessien mallintaminen ja yhtenäis-
täminen seudullisesti 

 
Kaason ensimmäisessä vaiheessa mallinnettiin varhaiskasvatuksen ja päivähoidon työproses-
seja. Lisäksi tehtiin yhteistyötä lastensuojelun työprosessin mallintamisessa Sosiaali- ja terve-
ysministeriön rahoittaman Etelä-Karjalan lastensuojelun sijaishuollon kehittämishankkeen 
kanssa (http://www.socom.fi/hankkeet/h_tyoprosessit.html ). Tämä työ on välttämätöntä yh-
teisten työ- ja dokumentointikäytänteiden kehittämiselle. Kaason toisen vaiheen aikana jatke-
taan ja kohdennetaan mallinnustyö aikuisten sosiaalipalveluihin.  
 
Kaason toisessa vaiheessa mallinnetaan ja yhtenäistetään aikuisten sosiaalipalveluihin liittyviä 
prosesseja. Aikuisten sosiaalipalveluilla tarkoitetaan tässä toimeentuloturvaan ja elämänhal-
lintaan sekä asumiseen liittyviä palveluja. Työprosessit mallinnetaan Kaason toisessa vaihees-
sa uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen. Näin ollen prosessit käydään läpi uu-
den tietojärjestelmän, työnjaon ja dokumentoinnin näkökulmasta. Mallintamalla työprosessit 
käyttöönoton jälkeen varmistetaan palveluprosessin sujuvuus ja tehokkuus.  Pelkkä tekniikan 
käyttöönotto ei riitä palveluprosessien tehostamisessa, vaan vaaditaan myös työprosessien 
kehittämistä ja uudelleen organisointia. 
 
Tarkoituksena on kuvata aikuisten sosiaalipalveluiden eri työprosessien eri vaiheissa tapahtu-
va dokumentointi ja dokumentoinnin työnjako ammattiryhmien kesken. Tärkeää on tarkastella 
sitä, mitä dokumentoitavaa tietoa tulee syntyä prosessien eri vaiheissa. Oleellista on myös 
kuvata, kuka on vastuussa tiedon kirjaamisesta työprosessien eri vaiheissa.  Työprosessien 
perusteellinen kuvaaminen mahdollistaa valtakunnallisten dokumentaatiomääritysten pilo-
toinnin ja edistää yhteneväisten työkäytäntöjen syntymistä hankkeessa mukana olevissa kun-
nissa. Lisäksi mallintaminen lisää henkilöstön kokonaisnäkemystä aikuisten sosiaalipalvelui-
hin liittyvistä erilaisista työprosesseista. Prosessien mallinnus saatetaan hyvään alkuun ennen 
pilotin aloittamista. 
 
Prosessien mallinnuksessa tehdään yhteistyötä Etelä-Suomen lääninhallituksen rahoittaman 
aikuissosiaalityön kehittämishankkeen (Aikuissosiaalityön areenat – hanke) kanssa. Kyseisen 
hankkeen yhtenä tavoitteena on tehtävärakenteen selkiyttäminen niin sosiaalityöntekijöiden, 
sosiaaliohjaajien kuin toimistosihteerien / etuuskäsittelijöiden kesken. Uutta tehtävärakennetta 
työstävät kehittämishankkeen kuntakohtaiset pilottiryhmät. Näiden ryhmien jäsenet osallistu-
vat myös aikuisten sosiaalipalveluihin liittyvien työprosessien mallintamiseen Kaason jatko-
hankkeessa. Näin ollen aikuissosiaalityön kehittämishankkeen pilottiryhmien kehittämistyön 
tulokset saadaan näkyvään muotoon ja myös muiden kuin hankkeessa mukana olevien kunti-
en hyödynnettäväksi. Prosessinmallinnusta työstetään projektiryhmän alla työskentelevässä 
työryhmässä (kuvio 1). Ryhmässä perehdytään eri kuntien aikuisten sosiaalipalveluihin liitty-
viin prosesseihin ja pyritään kehittämään alueellisesti yhteneväisiä dokumentoinnin työkäy-
täntöjä. 
 
 

4.4  Aikuisten sosiaalipalveluiden dokumentoinnin kehittäminen ja toimiminen ai-
kuissosiaalityön valtakunnallisten dokumentaatiomääritysten pilottina 

 
Kaason ensimmäisen vaiheen aikana alkoi uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönottoprojek-
ti hankkeessa mukana olevissa kunnissa. Kunnat ottavat käyttöön yhteiset sosiaalihuollon ja 
päivähoidon asiakastietojärjestelmät. Johtuen käyttöönottoprojektista Kaason ensimmäisessä 

http://www.socom.fi/hankkeet/h_tyoprosessit.html
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vaiheessa työstettiin yhteneväisiä käytäntöjä sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen dokumen-
tointiin. Näitä käytäntöjä ovat mm. yhteneväiset päivähoitohakemus, toimeentulotukihake-
mus, sosiaalityön erilaisten suunnitelmien pohjat ja sosiaalihuollon tilastointitarpeet. Tämän 
lisäksi havaittiin, että kuntien sosiaalihuollon päätöstekstit poikkeavat toisistaan ja ovat asiak-
kaan näkökulmasta vaikeasti ymmärrettävissä. Kaason ensimmäisessä vaiheessa tehdyn arvi-
oinnin mukaan dokumentoinnin kehittäminen ja yhtenäistäminen nähdään alueella kaikkein 
keskeisimpänä tietoteknologisena kehittämiskohteena henkilöstön osaamisen ohella. Lisäksi 
Kaaso-hankkeen toisessa vaiheessa on tavoitteena yhtenäistään ja kehittää aikuisten sosiaali-
palveluissa yleisimmin käytössä olevia päätöstekstejä / fraaseja, jotka laaditaan yhteistyössä 
Kymenlaakson sosiaaliasiamiehen kanssa. Sosiaaliasiamiehen kanssa tehtävässä yhteistyössä 
voidaan hyödyntää hänen työssään esiin nousseita parannusehdotuksia koskien päätösten sel-
keyttä ja lainmukaisuutta.        
 
Kaason toisessa vaiheessa dokumentoinnin kehittämistä jatketaan keskittymällä aikuisten so-
siaalipalveluihin ja lisäämällä yhteistyötä valtakunnallisen Sosiaalialan tietoteknologia – 
hankkeen kanssa. Kaaso-kuntien yhteinen tietojärjestelmä luo hyvän mahdollisuuden pilotoi-
da aikuissosiaalityön valtakunnallisia dokumentinhallintaan liittyviä määrityksiä.  
 
Pilotti tehdään yhteistyössä TietoEnator Oyj:n kanssa. Pilottiin lähtevät Kaaso-kunnista mu-
kaan Kotka kuntouttavan sosiaalityön, työhön kuntoutuksen ja maahanmuuttoasioiden osalta 
sekä Lappeenranta, Joutseno ja Imatra toimeentulotuen osalta. Työskentely aloitetaan laati-
malla tuotetilaus TietoEnatorilta. Tilaus laaditaan yhteistyössä valtakunnallisen Sosiaalialan 
tietoteknologia – hankkeen kanssa. Tässä vaiheessa suunnitellaan huolellisesti se, mitä tietoja 
viedään asiakastietojärjestelmään ja minkälaisia uusia dokumentointipohjia nämä tiedot vaati-
vat. Tilausta laadittaessa otetaan huomioon myös se, mitä määrityksiä ohjelmassa on valmiina 
ja mitkä sieltä tällä hetkellä puuttuvat liittyen mm. päätöksentekoprosessiin. Tilauksen jälkeen 
TietoEnator suunnittelee vaaditun tuotteen ja tekee teknisen perustestauksen. Perustestauksen 
jälkeen tuote eli Stakesissa määritellyt dokumentaatiomääritykset toimitetaan pilottikuntiin 
testattavaksi.  
 
Teknisen tuotteen ja määritysten toimivuutta testaa pilottikunnista valittu joukko aikuisten 
sosiaalipalvelujen sekä sosiaalihuollon tietoteknologian ammattilaisia. Testaajien joukko 
koostuu useista eri sosiaalialan ammattiryhmistä, jotta määritysten toimivuus tulee testattua 
monien käytännön työtä tekevien näkökulmasta. Pilottiin osallistuville varataan aikaa testaa-
miseen ja kehittämiseen joustavasti muutaman viikon verran. Testaus järjestetään kuitenkin 
mahdollisimman joustavasti ja se ajoitetaan useammalle kuukaudelle. Testaajat koulutetaan 
tarvittaessa käyttämään uusia dokumenttipohjia. Tarvittavasta koulutuksesta vastaa Tie-
toEnator. 
 
Testaus vaiheessa arvioidaan kahta asiaa. Ensinnäkin testaajat arvioivat aikuisten sosiaalipal-
velujen dokumentaatiomääritysten toimivuutta käytännön työn näkökulmasta. Pilotin aikana 
laaditaan selvitys määritysten toimivuudesta käytännössä sekä mahdollisista kehittämisehdo-
tuksista. Kirjallisen selvityksen toteuttaa Kaaso hankkeen kehittämissuunnittelija. Toiseksi 
testaajat arvioivat myös teknistä toteutusta. Oleellista on, vastaako tuote niihin vaatimuksiin, 
jotka sisällytettiin tilaukseen. Tekniseen toteutukseen liittyvät parannusehdotukset kanavoi-
daan suoraan TietoEnatorille, joka tekee tarvittavat korjaukset. 
 
Aineisto määritysten toimivuudesta ja kattavuudesta kerätään alan ammattilaisilta.  Testaajat 
(sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, toimistosihteerit ja pääkäyttäjät) kirjaavat ylös testauk-
sessa nousseet kokemukset ja parannusehdotukset koskien valtakunnallisia määrityksiä. He 
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arvioivat määritysten kattavuutta ja tietojen tarpeenmukaisuutta oman työnsä kannalta. Hank-
keen kehittämissuunnittelija on vastuussa laadullisen aineiston analysoinnista, tulosten yh-
teenvedosta ja kirjallisen dokumentin luomisesta. 
 
Testauksessa nousseiden parannusehdotusten pohjalta TietoEnator tekee tarvittavat korjauk-
set. Korjausten jälkeen määrityksen tulevat käyttöön kaikkiin pilottiin osallistuviin kuntiin. 
Myös tässä vaiheessa järjestetään tarpeen mukaan henkilöstön koulutusta. 
 
 

5 ORGANISOINTI  
 
Kaason toisessa vaiheessa käytetään ensimmäisen vaiheen aikana luotua ja toimivaksi havait-
tua organisaatiorakennetta.  Uusien tavoitteiden takia siihen joudutaan kuitenkin tekemään 
pieniä muutoksia. Pilotista ja prosessien mallintamisesta johtuen sosiaalitoimen projektiryh-
män alaisuuteen perustetaan uusi työryhmä, joka vastaa mallinnuksiin ja pilotointiin liittyvistä 
tehtävistä. Kaason varhaiskasvatuksen projektiryhmän muodostaa Kaakkois-Suomen varhais-
kasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin tietotekniikkatiimi. Hankkeen organisoinnissa pyritään 
siihen, että mahdollisimman moni Kaason ensimmäisen vaiheen työryhmien jäsenistä on mu-
kana työskentelyssä myös jatkohankkeen aikana. 

Ohjausryhmä 
– ohjaus, seuranta, valvonta 

sekä tuotosten hyväksyntä

Sosiaalihuollon projektiryh-
mä 

Varhaiskasvatuksen tietotekniikka-
tiimi 

– käytännön toteutuksen suun-
nittelu ja koordinointi 

– alueellisen tietotekniikkastrategian 
laatiminen ja koulutusten suunnittelu 

Työryhmä 
– prosessien mallinnus ja seudul-

lisesti yhteneväisten mallien 
laadinta 

– pilotointiin liittyvät asiat 
– päätöstekstien laatiminen 

 
 
Kuvio 1  Kaason toisen vaiheen organisaatiorakenne 
 
Ohjausryhmän tehtävä on ohjata, seurata ja valvoa hankkeen etenemistä. Jäseninä on lähinnä 
Kaasossa mukana olevien kuntien sosiaalijohtajia. Sosiaalihuollon projektiryhmän tehtävänä 
on puolestaan suunnitella ja koordinoida hankkeen käytännön toteutusta. Ryhmä koostuu lä-
hinnä sosiaalihuollon esimiehistä sekä alan ammattilaisista. Varhaiskasvatuksen tietotekniik-
katiimin vastuulla on varhaiskasvatuksen alueellisen tietotekniikkastrategian luominen. Lisäk-
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si ryhmä osallistuu koulutusten suunnitteluun. Ryhmä koostuu varhaiskasvatuksen esimiehistä 
ja ammattilaisista sekä Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin hen-
kilöstöstä. 
 
Sosiaalihuollon projektiryhmän alaisuudessa toimiva työryhmä muodostuu aikuissosiaalityön 
ammattilaisista. Osa Aikuissosiaalityön areenat -kehittämishankkeen toimintaan osallistuneis-
ta on mukana myös työryhmän toiminnassa. Näin ollen Kaaso - hankkeen tuotokset (työnja-
koon ja tehtävärakenteeseen liittyvät kysymykset sekä pilotointi) saadaan mallinnettua näky-
vään ja kaikille hyödynnettävissä olevaan muotoon. Ryhmässä koordinoidaan aluksi kunta-
kohtaisten mallien laadintaa. Tämän jälkeen ryhmässä vertaillaan eri kuntien malleja ja pyri-
tään löytämään seudullisesti ja alueellisesti yhteneväisiä työkäytäntöjä dokumentointiin. Pilo-
tointiosiossa on mukana myös TietoEnator Oyj:n edustaja. Ryhmän toimintaan osallistuu pää-
töstekstejä laadittaessa myös Kymenlaakson kuntien yhteinen sosiaaliasiamies sekä sosiaali-
johdon edustajia.  
 
 

6 RAHOITUS 
 
Kaason toisen vaiheen rahoituksessa noudatetaan samoja periaatteita kuin ensimmäisessäkin 
vaiheessa. Kukin kehittämishankkeeseen osallistuva kunta osallistuu siihen asukasluvun mu-
kaan määräytyvällä osuudella. Pilotoinnin kustannuksiin osallistuvat TietoEnator Oyj  sekä 
erillisellä kuntaosuudella ne kunnat, jotka ovat mukana siinä. Hankkeelle haetaan Sosiaali- ja 
terveysministeriöltä valtionavustusta 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista.  
 
 

7 HANKKEEN TULOKSET 
 
Kaaso-hankkeen toisen vaiheen tuloksena syntyy seudullista ja alueellista yhteneväisyyttä 
tietojärjestelmissä, työkäytännöissä sekä dokumentoinnissa. Lisäksi saadaan vertailukelpoista 
tietoa sosiaalityöstä ja sosiaalipalveluista sekä hyvinvoinnin tilasta Kaakkois-Suomessa suun-
nittelun ja päätöksenteon pohjaksi.  
 
Hankkeen tuloksena alan henkilöstön tietotekninen osaaminen lisääntyy. Osaamisen kasvaes-
sa myös tietoteknologian hyötykäyttö lisääntyy. Tarkoituksena on, että Kaason toisessa vai-
heessa alan henkilöstölle annetaan valmiudet lähteä itse kehittämään työtään huomioiden tie-
toteknologian mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hankkeen puitteissa var-
mistetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön valmiudet lähteä itse kehittämään sähköistä doku-
mentointia ja viestintää. Tällä hetkellä Kaaso-kuntien päivähoidossa on olemassa tarvittavaa 
tekniikkaa, mutta osaaminen puuttuu. 
 
Kaason toisessa vaiheessa syntyy sähköinen itseopiskelumateriaali varhaiskasvatuksen ja 
sosiaalihuollon henkilöstölle. Materiaali tukee vertaisohjaajien työtä yksiköissä ja atk-
kouluttajan työtä kunnissa, mutta mahdollistaa myös itsenäisen opiskelun. Se luodaan sähköi-
seen koulutusympäristöön nimeltä Moodle, jossa hoidetaan jatkossa myös hankkeen sisäinen 
viestintä. Materiaali on myös hyödynnettävissä hankkeen jälkeen Kaaso-alueen ulkopuolella. 
 
Kaason toisessa vaiheessa laaditaan varhaiskasvatuksen alueellinen tietotekniikkastrategia, 
joka on hyödynnettävissä myös koko maassa. Tietotekniikkastrategiassa tarkastellaan, mitä 
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lisäarvoa tieto- ja viestintä teknologia ja siihen liittyvä osaaminen voi tuoda varhaiskasvatuk-
seen huomioiden niin alan henkilöstön, lasten kuin heidän vanhempiensa näkökulman. 
 
Hankkeessa syntyy aikuisten sosiaalipalveluihin liittyviä työprosessimalleja, jotka julkaistaan 
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Socomin internet-sivuilla. Ne ovat siten 
kaikkien hyödynnettävissä. Malleja syntyy niin toimeentuloturvan kuin kuntouttavan sosiaali-
työn prosesseista. Työprosessit mallinnetaan suhteessa dokumentointiin ja alan henkilöstön 
keskinäiseen työnjakoon. Mallinnukset tehdään käyttöönottoprojektin jälkeen, jolloin varmis-
tetaan työprosessien sujuvuus ja tehokkuus. 
 
Hankkeen tuloksena aikuisten sosiaalipalveluiden dokumentointia saadaan kehitettyä yhteis-
työssä valtakunnallisen Sosiaalialan tietoteknologia – hankkeen kanssa. Hankkeen aikana 
pilotoidaan aikuisten sosiaalipalveluihin liittyvät valtakunnalliset dokumentaatiomääritykset. 
Testauksesta laaditaan kirjallinen selvitys määritysten toimivuudesta sekä mahdollisista käy-
tännön työn näkökulmasta nousseista parannusehdotuksista. Testatut määritykset otetaan 
käyttöön Kaaso-hankekunnissa hankkeen loppuvaiheessa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on 
valtakunnallisesti määritelty ja vertailukelpoinen tieto aikuisten sosiaalipalveluista. 
 
Hankkeessa syntyy yhteneväiset ja selkeät aikuisten sosiaalipalveluihin liittyvät yleisimmin 
käytössä olevat päätöstekstit / fraasit. Niitä laadittaessa otetaan huomioon erityisesti asiak-
kaiden näkökulma. Tällä hetkellä tekstit ovat vaikeaselkoisia ja poikkeavat toisistaan kunnit-
tain. Tekstit laaditaan yhteistyössä Kymenlaakson sosiaaliasiamiehen kanssa, jolloin voidaan 
hyödyntää asiakaspalautetta koskien päätösten selkeyttä. 
 
Hankkeen tuloksena saadaan vakiinnutettua Kaakkois-Suomen sosiaali- ja terveysalan tieto-
teknologian vaikuttajaryhmän toiminta, ja tarkennettua sen tehtävänkuva. Vaikuttajaryhmän 
tarkoituksena on sitouttaa alueen toimijoita ylimaakunnalliseen ja sektorirajat ylittävään tieto-
teknologian kehittämiseen.   
 
 

8 HANKKEEN ARVIOINTI 
 
Kaason ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin hankkeen organisaation ja työryhmien työskente-
lyn toimivuutta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi arvioitiin tavoitteiden tarkentumis-
prosessia ja Kaaso I -hankkeen toteuttamisen aikana esiin nousseita jatkohankkeen kannalta 
tärkeitä seikkoja. Arviointi toteutettiin hanketyöskentelyyn osallistuneiden näkökulmasta. Sen 
tarkoitus oli parantaa Kaason toimintaa mahdollisessa jatkohankkeessa. Tulosten perusteella 
laadittiin parannusehdotukset koskien hankkeen organisaatiota, työryhmien toimintaa sekä 
jatkohankehakemuksen laadintaa. 
 
Jatkossa on arvioitava niin Kaason ensimmäisen kuin toisen vaiheen vaikutuksia. Järjestetty-
jen atk-koulutusten jälkeen arvioidaan alan henkilöstön osaamista. Näin ollen saadaan selvil-
le, onko Kaasossa yhdeksi päätavoitteeksi asetettu henkilöstön osaamisen lisääminen saavu-
tettu. Tuloksia verrataan hankkeen alussa tehtyyn kartoitukseen. Tämä arviointi on toteutetta-
vissa amk-opiskelijoiden opinnäytetöinä. 
 
Osaamisen lisäksi on arvioitava, onko hankkeen puitteissa järjestetty koulutus vaikuttanut 
tietoteknologian hyödyntämiseen työssä? Ovatko koulutuksiin osallistuneet osanneet hyödyn-
tää oppimaansa työssään vai ovatko opitut taidot jääneet irrallisiksi työn arjesta? Tieto on 
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oleellista kehitettäessä alan henkilöstölle järjestettävien atk-koulutusten sisältöjä. Aineisto 
kerätään koulutuksiin osallistuneilta ja arviointi on mahdollista teettää opiskelijatyönä. 
 
Aikuissosiaalityön dokumentaatiomääritysten toimivuus tulee arvioida pilotin aikana. Alan 
työntekijöiltä tarvitaan tietoa, miten määritykset toimivat käytännössä. Lisäksi alan henkilös-
tölle on annettava mahdollisuus esittää myös parannusehdotuksia koskien testattavia määri-
tyksiä. Tämä arviointi toteutetaan hankkeen puitteissa. Arvioinnista / selvityksestä vastaa 
hankkeen kehittämissuunnittelija. 
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