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Osaavien keskusten verkosto, jonka muodostavat Kansanterveyslaitos, sosiaali- ja 
terveysministeriö, Stakes, Suomen Kuntaliitto, Tekes, Työterveyslaitos ja VTT-Tietotekniikka, 
ryhtyi vuoden 1998 lopulla suorittamaan laajaa sosiaalialan tietotekniikkakartoitusta. Kartoitus 
käynnistettiin Sosiaalialan tietotekniikkayhdistys ENITH-Finland ry:n aloitteesta. Aloitteessa 
todetaan, että Suomesta puuttuu kokonaisnäkemys sosiaalialan tietotekniikan tilasta. Kartoituksessa 
pyrittiin tuottamaan nykytilaa kuvaava peruskartoitus tietotekniikan soveltamisesta sosiaalialalla. 
Kartoituksen tulokset muodostavat pohjan tuleville syventäville tutkimuksille. 

Projekti aloitettiin marraskuussa 1998, ja se päättyy elo-syyskuussa 1999 raportin julkistamiseen. - Hankkeen tavoitteiksi asetettiin perustiedon kerääminen Sosiaali- ja terveysministeriön 
tietoyhteiskuntapolitiikan toteuttamiseksi ja kohdennettujen tutkimusten pohjamateriaaliksi. 
Tärkeänä pidettiin myös jatkuvuuden turvaamista: tietoteknologia-alalla tiedot vanhenevat nopeasti 
ja uusien vastaavien kartoitusten tekeminen tulee tarpeelliseksi. Tulevien kartoitusten myötä tulee 
mahdolliseksi tietojen tarkastelu aikasarjalla ja erilaisten kehityssuuntien hahmottaminen. 

Hankkeen ykkösvaiheessa suoritettiin kysely kaikille kunnille, sosiaalitoimen kuntayhtymille, 
valtakwinallisille järjestöille ja itäsuomalaisille sosiaalialan yrittäjille. Lisäksi keskeiset sosiaalialan 
ohjelmistotoimittajat haastateltiin puhelimitse. Tulokset on nyt keratty, ja kyselyn voidaan todeta 
onnistuneen ainakin tyydyttävästi. Vastausprosentti nousi kaikilla osa-alueilla riittävän korkeaksi, 
jotta oli mahdollista tehdä sosiaalialan tietotekniikan kokonaistilannetta koskevia päätelmiä. 
Vastausprosentti oli reilut viisikymmentä prosenttia kuntien, vajaa viisikymmentä prosenttia 
kuntayhtymien ja reilut kuusikymmentä prosenttia järjestöjen kohdalla, yksityisistä 
palveluntuottajista kyselyyn vastasi noin kaksikymmentä prosenttia. 

Kerätty tietomäärä antaa riittävän pohjan sosiaalialan tietotekniikkatilanteen arvioinnille ja herättää 
myös useita kysymyksiä, jotka ovat mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita. Hankkeen 
kakkosvaiheessa tullaankin tekemään syventäviä haastatteluja valituissa toimintayksiköissä: 
kahdessa kunnassa, sosiaalialan kuntayhtymässä, yhdessa yrityksessä ja yhdessa järjestössä. Tällä 
tavoin kerätään "parhaita menettelyja" julkistettavaksi loppuraportissa. Menossa on parhaillaan 

- useita sellaisia sosiaalialan tietotekniikan kehittämishankkeita, joissa syntyy uusia hyviä kaytäntöjä 
tukemaan palvelutoimintaa. 

Seuraavaan on keratty joitakin tietoja vastauksista. 

'- 

Kunnista vastauksia tuli alueellisesti varsin tasaisesti, Oulun ja Lapin läänien sekä Ahvenanmaan 
sosiaalitoimet vastailivat kyselyyn hieman muita laiskemmin. Vastausaktiivisuus vaihteli myös 
kunnan koon mukaan: pienistä kunnista (alle 2 000 asukasta) kyselyyn vastasi 44 prosenttia, kun 
taas toisessa ääripäässä suurista kaupungeista (yli 50 000 asukasta) vastauksen jätti yli 70 
prosenttia. Kokonaan mikrotietokoneita käyttäviä kuntia oli 70 prosenttia vastanneista. Pelkkiin 
päätteisiin tukeutuvia ratkaisuja löytyy pienistä kunnista: alle 5 000 asukkaan kuntien 
sosiaalitoimista 10 % käyttää pelkkiä päätteitä. Koneistumisen aste on tasainen: työasemia on 
keskimäärin kahdeksan kymmenta käyttäjää kohti kaikenkokoisissa kunnissa. Sosiaalitoimen 
henkilökohtaisista työasemista noin viisitoista prosenttia on laitoshoidon henkilöstön käytössä ja 
neljäsosa sosiaalityöntekijöillä.. Pienissä kunnissa kotipalvelutyöntekijöillä on työasemista noin 20 
prosenttia, kun taas suuremmissa luku on lähempänä kymmenta. Muulla henkilöstöllä eli 



käytännössä lähinna hallinnolla on kaikenkokoisissa kunnissa käytössään yli puolet sosiaalitoimen 
työasemista. Sosiaalitoimien työasemat ovat lähes poikkeuksetta osana kunnan lähiverkkoa. 
Ohjelmien suunnittelua ja muokkausta päätyökseen tekeviä sosiaalitoimen työntekijöitä oli vain 
kuudella kunnalla, lähinna suurilla ja keskisuurilla kaupungeilla. Yleisimmin pienet kunnat 
hankkivat ohjelmansa valmiina ja suuret teettävät valmisohjelmiin tarvitsemansa muutokset 
ulkopuolisilla, useimmiten yhteistyössä ohjelmien toimittajien kanssa. Verkon tukipalveluista, 
mikrotuesta ja ATK-neuvonnasta huolehtii sosiaalitoimissa yleisimmin kunnan ATK-tukihenkilö tai 
-henkilöt (53 % kunnista). Monessa kunnassa atk-tukitehtäviä teetetään lisäksi myös sosiaalitoimen 
työntekijöillä muun toimen ohessa (27 kuntaa, 11 %) tai ulkoisilla palveluilla (2 1 kuntaa, 8 %). 
Pelkästään sivutoimisesti atk-tukea tehtiin 31 kunnassa (12 %). Näistä kunnista valtaosa oli alle 5 
000 asukkaan kuntia. Sosiaalitoimen ohjelmia tuottavat Novo (noin 60 prosenttia) ja Tieto (noin 
neljännes) sekä muutamat pienemmät toimittajat. Käytetyimmät ohjelmat olivat lasten 
päivähoidon, elatusturva, hoitolaskutuksen ja erilaiset kotipalevlujen ja niiden tukipalvelujen 
ohjelmistot. Kuntien taloudella ei havaittu olevan vaikutusta sosiaalitoimen ohjelmistojen 
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hankintaan, mutta sen sijaan kylläkin koulutusinnokkuuteen. 

Järjestöistä vastasi 851133. Likimain jokainen järjestö oli tietokoneistettu. Koneita oli käytössä 
keskimäärin 0,8ltyöntekijä. Ohjelmat olivat yleensa jarjestökohtaisesti räätäiöityjä ohjelmistoja. - 
Kuntayhtymistä vastasi 19146. Kuntiin verrattuna niissä käytetään enemmän päätteitä ja 
ulkopuolisia tukipalveluja. Yksityiset sosiaalipalvelujen tuottajat ovat yleensa pieniä yksiköitä, 
joten niiden tietokoneisturnisen aste jäi matalaksi. Johtopäätösten vetäminen muodostui vaikeaksi 
myös vastausprosentin pienuuden vuoksi niiden osalta. 

Edellä mainittujen aihealueiden lisäksi kysymyksia esitettiin muun muassa intemetin 
hyödyntämisestä, koulutuksesta, tietoturvasta, varautumisesta vuoteen 2000, muun tietotekniikan 
(mm. kommunikaatioteknologian) käytöstä, tietohallinnon järjestämisestä, osallistumisesta STM:n 
tietoyhteiskuntaprojekteihin seka omasta tietohallintostrategiatyöstä. 

Tämä selvitys on lajissaan laajin koskaan Suomessa toteutettu. Keräämme paitsi tietoja 
tietotekniikan käytöstä, myös kokemuksia siitä, mitä ja miten tulisi kysyä usein vaikeasti 
yhdistettävissä olevia kysymyksia sosiaalialasta ja tietoteknologiasta. Hankkeen kakkosvaiheessa 
toivomme saavamme kuvaukseen syvyyttä ja innovaatioita, jotka auttavat muita kehittämään 
tietojarjestelmiään ja sen ylläpitämiseen tarvittavaa teknologiaa. 




