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KAASO II -hankkeen arviointisuunnitelma 
 
 
Kaason ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin hankkeen organisaation ja työryhmien 

työskentelyn toimivuutta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi arvioitiin tavoitteiden 

tarkentumisprosessia 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. Saatujen tulosten perusteella laadittiin parannusehdotukset koskien 

hankkeen organisaatiota, työryhmien toimintaa sekä jatkohankehakemuksen laadintaa. 

  

Kaaso II -hanketta toteutetaan syyskuun 2009 loppuun. Hanke ei enää jatku Kaasona, 

mutta kunnilta on tullut esille tarve tietoteknologian kehittämisen jatkamisesta mm. 

henkilöstön osaamisen kehittämisenä eli lisäkouluttamisena. Tästä syystä arviointia tulee 

hyödyntää mm. tulevien hankesuunnitelmien laadinnassa.  

 

Arvioinnin tavoitteena on tuoda esille Kaaso hankkeen tuotosten antama lisäarvo sekä 

saada tarkempaa tietoa kuntien tarpeesta tietoteknologian kehittämisen alueella. Lisäksi 

arvioinnin tarkoitus on tuoda esille ne seikat, jotka ovat edistäneet tai estäneet Kaaso II -

hankkeen etenemistä. Tärkeää on, että arviointi avaa näkökulmia tietoteknologian 

jatkokehittämiseen Kaakkois-Suomen alueella sekä avaa suuntauksia keskeisimmille 

kehittämiskohteille. 

 

Hankkeen arviointi jakautuu hankkeen tavoitteiden toteutumiseen ja vaikutuksiin. Onko 

tavoitteet saavutettu, miten seudullisuus sekä yhteneväisyys näkyvät sekä mitä hyötyä 

hankkeesta on ollut hankekunnille..  

Arvioinnissa käsitellään hankkeen neljää tavoitetta 

 tietoteknistä osaamista ja informaatioteknologian hyötykäytön kehittymistä 

 varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintätekniikkastrategian seudullisuutta 

 työprosessien mallintamista 

 dokumentoinnin kehittämistä sekä pilotointiprosessia 

Aineisto kerätään keväällä 2009 kyselyllä ohjaus- ja projektiryhmien jäseniltä. Lomake 

koostuu pääasiassa valintakysymyksistä, joilla saadaan tietoa ryhmien toiminnasta ja 

hankkeen tavoitteiden toteutumisesta sekä hankkeen tuottamasta arvosta. Ohjaus- ja 

projektiryhmän jäsenten lisäksi kehittämissuunnittelija itse arvioi myös edellä mainittuja 
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asioita. Näin ollen aineiston tuottamiseen osallistuvat niin kehittämissuunnittelija kuin 

hankkeen toimintaryhmiin osallistuvat.  

 

Valintakysymykset lähetetään kohderyhmälle huhtikuussa. Tulokset raportoidaan ja 

arviointi valmistuu kesän aikana yhteisenä arviointi- ja loppuraporttina. Arvioinnin tekee 

kehittämissuunnittelija kehittämistyön ohessa käyttäen apuna ulkopuolista konsulttia. 

 

Kaason toisessa vaiheessa arvioidaan sekä Kaason ensimmäisen että toisen vaiheen 

vaikutuksia. Järjestettyjen atk-koulutusten jälkeen on arvioitu sekä pidettyjä koulutuksia 

että alan henkilöstön osaamista. Tietotekninen osaamiskartoituskysely tehtiin vuoden 2008 

syyskuussa koulutuksiin osallistuneille varhaiskasvatuksen henkilöille ja helmikuussa 2009 

sosiaalitoimen henkilöstölle. Näitä tuloksia verrataan vuoden 2005 tehdyn kartoituksen 

tuloksiin ja selvitetään onko osaamisen kehittymistä tapahtunut vuosien välillä. Näiden 

tietojen avulla saadaan selville, onko Kaason yksi päätavoite eli henkilöstön osaamisen 

lisääminen saavutettu. Lisäksi erillisellä kyselyllä kysyttiin vertaisohjaajamallin tarvetta ja 

toimivuutta.  

 

Osaamisen lisäksi arvioidaan hankkeen aikana järjestettyjen koulutusten vaikutusta 

tietoteknologian hyödyntämiseen työssä. Tieto on oleellista, suunniteltaessa ja 

kehitettäessä alan henkilöstön atk-koulutuksia. Koulutusten oppimisympäristönä käytettiin 

Moodlea ja sen toimivuutta kyseltiin helmikuussa 2009 erillisenä kyselynä ja saatuja 

tuloksia käytettään hyödyksi arvioinnissa.     

 

Aikuissosiaalityön dokumentaatiomääritysten toimivuutta arvioitiin pilotin aikana. Alan 

työntekijät arvioivat määritysten toimivuutta käytännössä ja antoivat parannusehdotuksia. 

Lisäksi pilotointi kumppanille eli yhteisen tietojärjestelmäntoimittajalle toimitettiin 

pilotoinnista vaadittu raportti. Dokumentaation yhtenäistämisen tarkoituksena on lisätä 

seudullista ja alueellista yhteneväisyyttä sekä saada vertailukelpoista tietoa aikuisten 

sosiaalipalveluista alueella. Tätä tulisi tutkia esim. vuoden päästä (onko yhteneväisyys 

tuonut muutoksia seudullisesti).   

.  

Työprosessien mallintamisella on pyritty kehittämiseen ja uudelleen organisointiin. 

Tavoitteena on saada seudullisesti yhteneväiset käytännöt ja kokonaisnäkemys aikuisten 

sosiaalipalvelujen työprosesseista.  Mallinnuksia on hyödynnetty myös 

dokumentaatiomääritysten pilotoinnissa.  


