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1. Tiivistelmä 

 

Kaakkois-Suomen kunnat käynnistivät sosiaalitoimen yhteisen tietoteknologiahankkeen 

vuonna 2003. Esiselvitys päättyi syksyllä 2004, jolloin tietoteknologian kehittämistyö ja-

kaantui hanke- ja hankintayhteistyöhön. Kaaso on seitsemän kaakkoissuomalaisen kun-

nan yhteinen sosiaalitoimen tietoteknologian kehittämishanke, joka on myös valtakunnalli-

sen sosiaalialan tietoteknologia – hankkeen aluehanke. Mukana olevat kunnat ovat Imatra, 

Joutseno, Lappeenranta, Kouvola, Kuusankoski, Kotka sekä Pyhtää. Kotkan kaupunki on 

toiminut hankkeen hallinnoijana. Näiden kuntien yhteistyönä toteutettiin Kaaso I – hanketta 

ajalla 7/2005-3/2007, jonka toista vaihetta parhaillaan toteutetaan. Kaaso I-hankkeen li-

säksi vuosina 2005–2007 kunnissa oli käynnissä sosiaalihuollon ja päivähoidon asiakastie-

tojärjestelmien käyttöönottoprojektit.  

 

Tämän väliraportin alussa esitellään Kaaso I-hankeen toteutumaa edeten Kaaso II-

hankkeen nykyhetkeen ja tavoitteisiin. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin 

henkilöstön tietoteknisen osaamisen lisäämiseen sekä yhteisten tavoitteiden tarkentami-

seen tietoteknologian kehittämisessä. Lisäksi sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen työ-

prosesseja sekä dokumentointia kehitettiin ja yhtenäistettiin seudullisesti. Hanke- ja han-

kintatyö etenivät rinnakkain ja Kaaso II -hankkeessakin näiden kahden projektin yhteistyö 

on nähtävissä dokumentoinnin ja työprosessien kehittämisessä. 

 

Väliraportin tarkoitus on kuvata Kaakkois-Suomen sosiaalitoimen tietoteknologiahanke 

Kaasoa kolmen eri vaiheen kautta. Hankkeen perustamistyöt lähtivät käyntiin esiselvityk-

sestä, jonka seurauksena Kaaso I-hanke käynnistyi. Kaaso II-hanke jatkaa uudistamistyö-

tä, joka on jatkoa Kaaso I- hankkeelle. Tässä raportissa painotetaan tieto- ja viestintätek-

niikkastrategian laadintaa, pilotointityötä sekä koulutusta.  
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2. Kaaso I -hanke 

 

Kaakkois-Suomessa sosiaalitoimen tietoteknologiaratkaisut todettiin hajanaisiksi ja tieto-

teknologian hyödyntäminen työssä oli hyvin eritasoista. Tämän seurauksena Kaakkois-

Suomen kunnissa tehtiin esiselvitys, josta laadittiin raportti vuonna 2004 (Ojanen & Vuorio 

2004). Esiselvityksen myötä syntyi yhteinen näkemys tietoteknologian kehittämisen visiois-

ta.  

 

Hankkeessa keskityttiin parantamaan sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen tietoteknolo-

gian hyödyntämistä. Lisäksi henkilöstön tietoteknistä osaamista lisättiin koulutuksien avul-

la, luotiin tietoteknologian kehittämisrakenteita sekä määriteltiin alan seudullisia ja alueelli-

sia tietotarpeita. (Kontio, T. 2007). Tarkempia tietoja Kaaso I – hankkeesta voi lukea hank-

keen loppuraportista osoitteesta 

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

 

3. Kaaso II -hanke 

 

Kaaso-hankkeen toisen vaiheen tavoitteena on lisätä seudullista yhteneväisyyttä kehittä-

mällä yhdessä tietojärjestelmiä, työkäytäntöjä sekä dokumentointia. Tavoitteena olisi saa-

da vertailukelpoista tietoa sosiaalipalveluista ja hyvinvoinnin tilasta alueella. Toisessa vai-

heessa keskitytään myös aikuisten sosiaalipalvelujen työprosessien ja dokumentoinnin 

kehittämiseen sekä yhtenäistämiseen yhteistyössä valtakunnallisen Sosiaalialan tietotek-

nologia -hankkeen kanssa toimien aikuissosiaalityön valtakunnallisena dokumentaa-

tiomääritysten pilottina. Tärkeä kehittämiskohde on myös sosiaalihuollon ja varhaiskasva-

tuksen henkilöstön tietoteknisen osaamisen ja informaatioteknologian hyötykäytön lisää-

minen kouluttamalla työyksiköihin vertaisohjaajia ja kehittämällä itseopiskelumateriaalia. 

Informaatioteknologian hyötykäytön ja osaamisen lisäämistä käsitellään myös varhaiskas-

vatuksen alueellisessa tieto- ja viestintätekniikkastrategiassa, jonka laaditaan hankkeen 

toimesta.  

http://www.socom.fi/hankkeet/h_kaaso_raportit.html
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4. Koulutukset 

 

Tietotekniset perusvalmiudet ja niiden päivittäminen (elinikäinen oppiminen) kuuluvat tä-

män päivän työelämän perusvalmiuksiin. Kaason ensimmäisessä vaiheessa laadittiin tieto-

tekninen osaamiskartoitus sosiaali- ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Kartoitukseen 

vastasi lähes 900 alan ammattilaista ja vastausten perusteella laadittiin raportti sosiaali-

huollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tietoteknisestä osaamisesta. (Kallio & Kontio 

2006.) Raportti on luettavissa osoitteesta 

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

 

Kaaso I hankkeessa koulutettiin n. 430 sosiaali- ja varhaiskasvatuksen henkilöä ns. ver-

taisohjaajamalliin perustuen. Kaaso II-hankkeen aikana jatketaan päiväkotien vertaisohjaa-

ja / atk-vastaava koulutuksia. Kevään 2008 koulutukset ajoittuvat tammi-kesäkuulle. Edel-

leenkin koulutetaan atk-perustaitoja keskittyen tekstinkäsittelyn, Internetin, sähköpostin ja 

kuvankäsittelyn alueille. Lisäksi pienimuotoisina koulutetaan esitysgrafiikkaa ja taulukko-

laskentaa lähinnä päiväkotien johtajille.  

 

5. Varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 

 

Elämme tietoyhteiskunnassa, jossa tiedolla on yhä suurempi merkitys yhteiskunnan kes-

keisenä voimavarana. Tieto ja osaaminen ovat sivistyksen perusta. Tieto- ja viestintätek-

niikka (TVT) tukee yksilöiden, yritysten ja eri yhteisöjen vuorovaikutusta, tiedon eteenpäin 

välittämistä ja hyödyntämistä sekä palveluiden tarjoamista. Tämä näkyy myös varhaiskas-

vatuksessa, jossa tieto- ja viestintätekniikan käyttö lisääntyy ja laajenee jatkuvasti. Lähtö-

kohdaltaan päivähoidon perustehtävänä on edelleen lasten hoito, kasvatus sekä opetus, 

joka tapahtuu ihmisläheisessä vuorovaikutuksessa lasten, heidän vanhempien ja varhais-

kasvatuksen henkilöstön välillä.  

 

Kaaso-hankkeen toimesta laaditaan alueellinen varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintätek-

niikkastrategia. Strategian keskiössä on lapsi ja ajatus, että tietotekniikan luomista mahdol-

http://www.socom.fi/hankkeet/h_kaaso_raportit.html
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lisuuksista huolimatta, meillä on aikaa lapselle sekä päivähoidossa ja että kotona. Eli tieto-

tekniikan tarkoitus on säästää aikaa lapsen kanssa olemiseen.  

 

Tietotekniikka jaetaan kolmeen osaan viestintään, yhteistyöhön ja valvontaan. Mitä lisäar-

voa TVT voi tuoda varhaiskasvatukseen huomioiden asiakaspalvelun, päivähoidon ja ko-

din välisen yhteistyön, sekä hallinnon unohtamatta lapsia itseään TVT:n hyödyntämisessä. 

Lisäksi strategiassa kuvataan myös hankekuntien nykytilaa sekä laitteisto että ohjelmisto 

puolelta ja luodaan tahtotila vuoteen 2015. Strategia tulee sisältämään myös katsauksen 

henkilöstön tietotekniseen osaamiseen, jossa vertaillaan osaamista ennen ja jälkeen atk 

peruskoulutuksien.   On kuitenkin syytä pohtia, mitä lisäarvoa tieto- ja viestintätekniikka 

voisi tuoda varhaiskasvatukseen; hallintoon, asiakaspalveluun, henkilöstölle, yhteistyöhön 

perheiden kanssa ja miten lapset voivat hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa. Tieto- ja 

viestintätekniikan nopea kehitys tulee tarjoamaan tulevaisuudessa uusia mahdollisuuksia, 

joista ei tiedetä vielä tänä päivänä. Palveluiden ja tietojärjestelmien kehittäjät ovat suurten 

haasteiden edessä, sillä uusi käyttäjäsukupolvi vaatii sähköisiltä palveluilta saavutettavuut-

ta, nopeutta, toimivuutta ja vuorovaikutteisuutta. 

 

6. Työprosessit 

 

Kaason ensimmäisessä vaiheessa mallinnettiin varhaiskasvatuksen ja päivähoidon työ-

prosesseja. Kaason toisen vaiheen aikana mallinnustyö kohdennetaan aikuisten sosiaali-

palveluihin. Sosiaalipalveluilla tarkoitetaan tässä toimeentuloturvaan ja elämänhallintaan 

liittyviä palveluja.  Prosessien mallinnuksia jatketaan Etelä-Suomen lääninhallituksen ra-

hoittaman aikuissosiaalityön kehittämishankkeen (Aikuissosiaalityön areenat-hanke) poh-

jalta. Kyseisen hankkeen yhtenä tavoitteena oli tehtävärakenteen selkiyttäminen niin sosi-

aalityöntekijöiden, sosiaaliohjaajien kuin toimistosihteerien/etuuskäsittelijöiden kesken.  

 

Työprosessit mallinnetaan Kaason toisessa vaiheessa uuden asiakastietojärjestelmän, 

työnjaon ja dokumentoinnin näkökulmasta. Tarkoituksena on kuvata aikuisten sosiaalipal-

veluiden eri työprosessien eri vaiheissa tapahtuva dokumentointi ja dokumentoinnin työn-

jako ammattiryhmien kesken. Prosessimallinnuksia on työstetty kuntakohtaisesti perehtyen 

eri kuntien aikuisten sosiaalipalveluihin liittyviin prosesseihin, jonka jälkeen projektiryhmän 
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alla työskentelevässä työryhmässä pyritään kehittämään alueellisesti yhteneväisiä doku-

mentoinnin ja asiakastietojärjestelmän huomioivia työkäytäntöjä. Työprosessien perusteel-

linen kuvaaminen edistää yhteneväisten työkäytäntöjen syntymistä hankkeessa mukana 

olevissa kunnissa.   

7. Dokumentoinnin kehittäminen 

 

Kaaso-hankkeen aloittaessa toimintansa Kaakkois-Suomen kuntien sosiaalitoimen doku-

mentointikäytännöt olivat erittäin kirjavia. Kaason ensimmäisessä vaiheessa tehdyn arvi-

oinnin mukaan dokumentoinnin kehittäminen ja yhtenäistäminen nähdään alueella yhtenä 

keskeisimpänä tietoteknologisena kehittämiskohteena. Kaason toisessa vaiheessa doku-

mentointia kehitetään keskittymällä aikuisten sosiaalipalveluihin ja lisäämällä yhteistyötä 

valtakunnallisen Sosiaalialan tietoteknologia-hankkeen kanssa. Kaaso-kuntien yhteinen 

tietojärjestelmä luo hyvän mahdollisuuden pilotoida aikuissosiaalityön valtakunnallisia do-

kumentinhallintaan liittyviä määrityksiä. 

 

Pilotti tehdään yhteistyössä TietoEnator Oyj:n kanssa. Pilotissa ovat mukana Kaaso-

kunnista Kotka kuntouttavan sosiaalityön ja työhön kuntoutuksen osalta sekä Lappeenran-

ta, Joutseno ja Imatra toimeentulotuen osalta. Pilotoitavat sähköiset lomakkeet toteutetaan 

TietoEnatorin Effican Yksilö- ja perhehuolto – järjestelmän Lomake-ratkaisulla.  

 

Toimeentulotukeen liittyviä toimeentulotukihakemusta sekä toimeentulotuen jatkohake-

musta testataan myös paperilomakkeina. Valtakunnallisten määritysten toimivuuden tes-

taamiseksi paperilomakkeita testaavien joukko koostuu useista eri sosiaalialan ammatti-

ryhmistä, jotta määritysten toimivuus tulee testattua monien käytännön työtä tekevien nä-

kökulmasta. 

 

Määritysten toimivuuden lisäksi arvioidaan teknistä toteutusta. Teknistä toteutusta testaa 

pilottikunnista valittu joukko aikuissosiaalityön sekä sosiaalihuollon tietoteknologian (pää-

käyttäjä) ammattilaisia. TietoEnator kouluttaa testaajat käyttämään dokumenttipohjia ja 

tekniseen toteutukseen liittyvä arviointi ja parannusehdotukset kanavoidaan suoraan Tie-

toEnatorille. 
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Korjausten jälkeen lomakepohjat on mahdollista ottaa käyttöön kaikissa pilottiin osallistu-

vissa kunnissa.  Tavoitteena on seudullisesti yhteneväiset aikuisten sosiaalipalveluja kos-

kevat lomakkeet, jotka on valtakunnallisesti määritelty ja joissa tieto on vertailukelpoista. 

 

8. Kaaso II-hankkeen organisaatio 

 

Kaason toisen vaiheen organisaatiorakenne poikkeaa hieman aiemmasta. Organisaatio 

rakentuu seuraavasti: Ohjausryhmä, kaksi projektiryhmää, joista toinen kulkee tietotekniik-

katiimin nimellä, kaksi asiakastietojärjestelmän (Effica) pääkäyttäjistä koostuvaa ryhmää 

sekä yksi työryhmä.  

 

Ohjausryhmään kuuluvat edelleen jokaisen hankkeessa mukana olevan kunnan sekä So-

comin edustajat. Ohjausryhmän tehtävänä on toimia hankkeen etenemisen ohjaajana, 

asetettujen tavoitteiden valvojana sekä aikataulutuksen ja hankkeen kustannuksien seu-

raaminen suhteessa rahoitukseen. Lisäksi ohjausryhmä hyväksyy kehittämissuunnittelijoi-

den ja projektiryhmien tuotokset ja ohjeistaa tehtäviä laatimalla hankkeeseen liittyviä linja-

uksia sekä huolehtii hankkeen edistämisestä omissa organisaatioissaan ja sidosryhmis-

sään. 

 

Ohjausryhmän varsinaiset jäsenet ovat: 

 Liakka, Anna (puheenjohtaja, Kotka)  

 Rikberg, Maija (Kotka)  

 Grönvall, Marja-Liisa (Kotka)  

 Hiekkala, Hannu (Kouvola)  

 Korppi, Liisa (Kuusankoski)  

 Kirmanen, Tiina (Imatra)  

 Ojanen Pirjo (Imatra) 

 Hakoma, Riitta (Joutseno)  

 Kosonen, Marja (Lappeenranta)  

 Hirvonen, Heikki (Lappeenranta) 

 Virkki, Päivi (Lappeenranta) 

 Franssila, Terttu (Pyhtää)  
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 Myllärinen, Tarja (Socom)  

 

Näiden ryhmien lisäksi hankkeessa on yksi päätoiminen kehittämissuunnittelija koko han-

keajalle sekä toinen kehittämissuunnittelija ajalle lokakuu 2007-toukokuu 2008.  Heidän 

vastuullaan on hankkeen koordinointi ja tavoitteiden toteutuminen sekä tehdä yhteistyötä 

valtakunnallisen sosiaalialan tietoteknologiahankkeen kanssa sekä seurata ko. hankkeen 

etenemistä. Pilotoinnista, joka aikataulutettiin marraskuusta 2007- kesäkuun 2008 lop-

puun, vastaa toinen kehittämissuunnittelija ja samalla hän tekee tiivistä yhteistyötä sekä 

TietoEnatorin että Stakesin kanssa.  Toinen kehittämissuunnittelijoista toimii edelleen atk-

kouluttajana keväällä 2008, jolloin kohderyhmänä on varhaiskasvatuksen henkilöstö.  

 

 

 

Kuva 1. Kaaso II hankkeen organisaatio 

 



8 

 

9. Kaaso ja yhteistyö sekä seminaarit 

 

Kaason toisessa vaiheessa tehdään yhteistyötä aikuissosiaalityön Areenat hankkeen 

kanssa mallintamalla sosiaalityön ja toimeentulotuen työprosesseja. Lisäksi Kaason orga-

nisaatiossa toimiva tietotekniikkatiimi on yhteinen Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö 

Ruorin kanssa. Yhteistyössä Ruorin kanssa Kaaso hanke laatii varhaiskasvatuksen tieto- 

ja viestintätekniikkastrategian, jossa Ruori toimii sisällön asiantuntijana ja Kaason kehittä-

missuunnittelija laatii strategian antaen sille tietoteknisen näkökulman. Kaaso-hankkeessa 

pyritään edelleen siihen, että tietoteknologian kehittämisestä tulisi osa myös työn sisällöl-

listä kehittämistä. 

 

Hankkeen toisessa vaiheessa on järjestetty yksi yhteinen seminaari, joka toimi samalla 

Kaaso II – hankkeen aloitusseminaarina sekä käyttöönottoprojektin lopetusseminaarina.  

Seminaarissa jaettiin tietoa hankkeen toisesta vaiheesta ja järjestettiin paneelikeskustelu, 

yhteistyössä Tieto Enatorin kanssa, koskien asiakastietojärjestelmän käyttöönottoproses-

sia. Lisäksi seminaarin aiheena oli dokumentointi sosiaalitoimessa yleisesti. 

 

10. Hankkeen arviointi ja osaamiskysely 

 

Kaason ensimmäisen vaiheen arvioinnin mukaan keskeisinä tietoteknologisina kehittämis-

kohteina pidettiin henkilöstön tietoteknisen osaamisen lisäämistä ja tietohallinnon sekä 

tietojärjestelmien yhtenäistämistä seudullisesti ja alueellisesti (Kallio 2006). Tällaista yh-

teneväisyyttä halutaan edelleenkin alan tietojärjestelmiin, työkäytäntöihin sekä dokumen-

tointiin. Tärkeänä pidettiin myös vertailukelpoisen tiedon saamista sosiaalipalveluista ja 

hyvinvoinnin tilasta Kaakkois-Suomessa.  

 

Kaason toisessa vaiheessa tullaan tekemään arviointi pilotointi osuudesta yhteistyössä 

TietoEnatorin kanssa. Pilotoinnissa arvioidaan aikuisten sosiaalipalvelujen dokumentaa-

tiomääritysten toimivuutta käytännön työn näkökulmasta ja teknistä toteutusta, josta pa-

rannusehdotukset lähetetään suoraan TietoEnatorille. Tämän lisäksi laaditaan myös laa-

jempi arviointi Kaaso II hankkeesta. 



9 

 

 

Kaason ensimmäinen vaihe alkoi laajalla tietoteknisellä osaamiskartoituksella, jonka pe-

rusteella laadittiin koulutussuunnitelmat sekä varhaiskasvatuksen että sosiaalitoimen hen-

kilöstölle. Koko Kaaso hankkeen aikana tullaan kouluttamaan n. 600 henkilöä. Kaason 

toisen vaiheen aikana, syksyllä 2008, laaditaan uusi osaamiskartoituskysely, jonka koh-

teena ovat atk-koulutuksissa olleet henkilöt. Heidän osaamistaso kartoitetaan uudelleen ja 

verrataan sitä aiempaan kartoitustulokseen. Lisäksi heiltä halutaan saada myös tietoa sii-

tä, onko koulutuksista ollut hyötyä jokapäiväisessä työssä ja jos on niin miten.    
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