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SOSIAALIPALVELUT JA TIETOTEKNIIKKA
EUROOPPALAINEN NÄKÖKULMA
hteiskunnan sosiaalipalvelujen sektOri pysyi pitkään tiewtekniikan kehiryksen ulkopuolella. Syynä tähän oli se. mä näiden palvelujen suorittajat olivat
yhtä vähän kiinnostuneita tiewkoneista kuin atk-Iaitteiswjen ja
ohjelmiswjen tuottajat olivat
kiinrlOsnmeica sosiaalisekcorin
edustamista "pehmeistä" arvoista. Tilanne alkoi muuttua joitakin vuosia sinen, hallituscen ryhryessä kyseenalaistamaan mon ien
sosiaalipalvelujen tehoa.
Hallitukset halusivat yleistää
tiewtekniikan käyrtöä myös yhteiskunnan sosiaal isekcorilla. I.ähinnä tehostaakseen sekcorin seurancaa ja konnoIlia. Tuossa tilanteessa sosiaalisekwri oli vähälJä
joutua riewtekniikan armoille.
saama na edes tilaisu u na il maisra
kancaansa siitä. millä osa-alueilla
ja miten sovellettuna tiecorekniikan käynö olisi edullisima.
Sosiaalialan edustajat Euroopan eri maissa vastasivat haasteeseen. ryhryivät kokeilemaan riecotekniikkaa alansa rehtävissä - ja
onniscuivat kehinämään laajan
valikoiman kelvollisia lairreiscoja
ja ohjelmiswja. jOtka soveleuvat
eriryisesti sosiaal isekwrin käytröön.
Kolmannen HUSITA konferenssin yhreydessä (kesäkuussa
1993)
ENITH
(European
for
Informarion
Nerwork
Technology in the Human Services) julkisti katsauksen Euroopan
sosiaal ialan
riewrekni ikasra.
Euroopan 14 eri maasra koorruihin tiecoihin perustuva yhteenvero julkaistiin kirjana. joka sai nimekseen Human Services and tnformarion Technology: A European Perspecrive. Kirjan wimirrivar tämän arrikkelin kirjoirrajat.
Suomea koskevan osuuden kjrjoirri Vicror Savtschenko. STAKESisra.
Jäsencely. jora on kirjassa käytetry kuvaamaan tiewrekniikan
soveltamista eri maiden sosiaaliwimessa. muodostuu viidestä sovellusalueesra. Lisäksi kirja sisälrää yleiskatsauksen ja arvioita tulevasra kehiryksestä. Seuraavassa
on joitakin hajahuomioita kustakin kirjassa käsirellystä alueesta.
Tiedon tarjoaminen kansalaisille ja sosiaalipalvelujen tuottajille on ensimmäinen kirjan jäsenrelyn mukainen riecorekniikan sovellusalue. Yhreiskunnan
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tierovirwjen muodosruessa yhä
tärkeämmiksi ja monimutkaisemmiksi. rierorekniikan käyrröä
lisärään. Tekniikoira ja käyrrörapoja on monia: relemaanisia ilmoirusrauluja. reksrire!evisioira.
videoreksejä sekä monia muira
rierokonepohjaisia järjesrelmiä.
Tällaisren välineinen kä)'nö
rährää siihen, errä kansalainen
saisi niiden väliryksellä enemmän ja parempaa riewa ja välrryisi näin kencies rarvirsemasra
muira sosiaali palveluja.
Todennäköisesri eniren käyrerry riewrekniikka riedon välirrämisessä kansalaisille on relemaaninen ilmoitusraulu, jollainen rosin sisältää useimmiren
enemmän turisreille kelpaavaa
informaariora kuin asiarieroa sosiaalipalveluisra. Poikkeuksisra
rärkein on Ranskan Minirel. joka
rarjoaa miljoonille käyrtäjiIleen
pääsyn lukuisiin rietokanroihin.
Toinen myönteinen esimerkki
on hollantilainen projekti WISEGUIDE. jossa rietojen levirräminen tapahcuu mikrotiewkoneen
levyk1<eirä läherrämäIlä.
Vastaavasti informaatiorarjontaan pyritään myös palvelujen
tuottajien kohdalla, tarkoituksena ancaa ryöntekijälle hänen
asiakkaansa auttamisekseen rarvirsemansa riedo!. Välineisrä
mainittakoon ammatillista rieroa
sisältävät tierokannat (esim. hollantilainen NIZW), arkisror sekä
luenelo- ja yhreenverotiewa sisältävät tiedosrot (englancilainen
VOLNET ja ranskalainen PRlSME). samoin kuin "sosiaalikartae", jorka opastavat löytämään
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asiakkaalle kulloinkin oikean palvelun ja sen cuonajan (belgialainen SokaFlirs).

TALOUDELLINEN TUKI
JA TYÖLLISYYS
Toinen kirjassa tarkasteleu sovellusalue koskee taloudellisra tukea
ja työllisrämisrä. Ehkä useimpiin
sosiaalipalveluihin liittyy taloudellisen tuen mal<saminen kansalaisille. Näin ollen on olennaisen
rärkeää pysryä selvinämään. kerkä ovar oikeurerruja nostamaan
minkäkin muowisra avustusta.
kerkä raas eivät. Lisäksi usear eutkijar ovat viiranneer käyrrämiirrii
jäävien sosiaalieruuksien suureen
määrään ja merkirykseen. Kansalaiser eivär aina ole rieroisia
eeuuksisra. joihin heillä olisi oikeus; jorkut heisrä eksyvät hyvinvointivaltion virkakoneiswn sokkeloih in; jorkur sosiaalieruudet
taaS leimaavar saajansa. Usear
riewtekniikan sovellukset ovat
osoi rraneet niihin peruscuvien
laskentajärjestelmien edullisuuden. Ne lisäävär kansalaisten
mahdollisuuksia nosraa heille
kuuluvar sosiaaliavustukser kaikissa muodoissaan ja vähencävär
siten e.m. käyrrämänä jäävien
eruuksien kokonaismäärää ja
merkirystä (Epsrein, 1984).
Euroopan maissa on tarjolla
mirrava määrä sosiaalieruuksien
laskentajärjesrelmiä - esim. belgialainen BerTA (opinroruen laskemiseksi). ranskalainen Kom-

munedara sysrems. saksalainen
SOLOI ja suomalainen AATU
(asumiseuen laskema ja neuvonta). Järjestelmät voidaan ryhmitellä kahden eri perusteen mukaisesti. Ensimmäinen jakoperuste
perusruu siihen. onko eri eruuksia
koskevista
laskujärjestelmistä
muodosrettu yhtenäinen kokonaisuus vaiko ei. Yhtenäisjärjestelmisrä maininakoon Hollannissa kä)'terry ADOI. Erityyppisiä
sosiaaliavustuksia varren on omar
laskujärjesrelmänsä. mutta ne voidaan kutakin tapausta varren yhd istää pääJlekkäisyyden ja roisrojen välttämiseksi. Ei-yhrenäinen
järjesreJmä vallirsee esim. Belgiassa . jossa eriryyppisten sosiaalieruuksien (opinrocuki. ryÖttömyyskorvaus. roimeentuloruki)
laskemiseksi on omar tierokoneohjelmansa; nämä ovat kuirenkin
eri tuottajien valmistamia. eivärkä
ole yhdistwävissä. Toisena jakoperusteena voidaan käyttää kysymystä siitä. onko järjestelmä avustuskeskeinen vai asiakaskeskeinen. Useimmat järjestelmät ott~
vat lähtökohdaksi me soslaabavusruksen. Arvioimi koskee sitä,
onko - ja paljonko - asiakas oikeurenu saamaan k.o. avusrusra.
Esimerkkinä asiakaskeskeisestä
laskenrajärjesteImästä main i[[akoon englanrilainen Ferrer's Maximizer-ohjelma. Se otraa lähtökohdaksi asiakkaan elämäntilanteen. jonka perusteella se tarkistaa hänen mahdollisuutensa
kaikkien olemassa olevien sosiaalietuuksien saamiseen - myös
sellaisten. joita hakija ei pyytänyt
tai joira vitkailija ei tullut ajatelleeksi. Tämä järjestelmä tekee
mahdolliseksi väl1entää jyrkäsri
käyttämättä
jäävien
sosiaalietu uksien kokonaismäärää.
Selvää on. errä ei-yhrenäiset laskujärjesrelmät eivät voi olla
asiakas keskeisiä.
Tierotekniikan soveltamisen
vaikutus ryöllisyyreen on moniselirreinen. Toisaalta tierotekniik1<a vähentää rarvirravan ryövoiman määrää. siren pahentaen
ryörrömyyttä. Samalla tietotekniikkaa kuitenkin käytetään
useissa sellaisissa projekteissa. jotka luovat uusia ryöpaik1<oja myös
niille, joiden sijoittuminen tavallisille ryömarkkinoille olisi vaikeaa. Lisäk5i sitä käytetään tietojärjesrel missä. joirren avulla ryörrömyyrrä vähennetään saattamal-

la ryövoiman kysyjät ja tatjoajat
yhteyteen roistensa kanssa (esim.
tanskal ainen NLATCH).
Useimmissa Euroopan maissa
tierotekniikkaa käytetään patantamaan nimen omaan vammaisten ryöllisyystilannerra. Esimerkkinä voi mainita belgialaisen
GOCI-järjestelmän, jonka puitteissa vammaiset saavat ensin
koulutusta atk--perustaidoissa ja
sen jälkeen etäryötä tierokoneen
ää ressä. Huolimarra laineisron ja
opetuksen tasolle asetetuista korkeista vaatimuksista järjestelmä
on tuottanut rohkaisevia tuloksia .

ASIAKASKUNTAA
KOSKEVA T TIETOJÄRJ ESTELMÄT
Jokaiselle Euroopan sosiaalialan
ryöntekijäUe on tuttua asiakkaita
koskevien tieroj en kerääminen
ammatillisia, hallinnollisia ja sosiaalipoliirrisia tarkoituksia varten. Sosiaaliryöntekijät tuntevat
myös ongelmat, jotka liitryvät
näiden tietojen luoterravuuteen ja
tietoj e n analysointiin tarvittavan
käsitteistön vajavuuteen. Keneltäkään heistä ei myöskään ole jäänyt
huomnmarra se epäsuhta, mikä
vallitsee roisaalta tiedon keräämiseen tarvittavan suuren työmäärän
ja toisaalta tiedosta saatavan vaatimattoman hyödyn välillä.
Tie totekniikka on ainakin
osirrain ratkaissut nämä ongelmat helpottamalla tierojen keräämistä siten, että siitä on wllut elimellinen osa tavallisten asiakastietojen kokoamistyötä. Samalla
tietotekniikka on tuonu t tierojen
analysoinnin mahdollisuudet entistä puemmin sosiaalipalvelujen
suorirrajan saataville sekä tehnyt
mahdolliseksi tulosten esirrämjsen ammatillisesti korkeatasoisessa muodossa.
Lisäksi tietotekniikan kä)'rröönorosta on ollut seurauksena huomarravasti kohonnut kiinnostus
ko. tierojärjestelmiä kohtaan.
Tietotekniikan käyrröönoron
sivutuorreena on tehty arviointeja siitä, miten erityyppisiä tieroja käytetään sosiaalipalvelujen
apuna. Seurauksena on ollut tutkimusprojekteja, joista jotkut
pyrkivät luomaan sosiaalisektorlIe yhteistä kieltä ja sen tueksi
atk-sanakirjaa, roiset taas ke hittämään tierojen analysointiin tarvittavaa käsirreellistä puirreistoa.
Asiakkaita koskevat hallinnolliset tierojärjestelmät muodostavat yhden vanhimmista sovellusalueista. Tätä nykyä useissa Euroopan maissa on tällaisia sovelluksia. Erinomaisen esimerkin
tietotekniikan käyrrömahdollisuuksista sosiaalipolitiikan tuke-

na tarjoaa vanhusten sosiaali- ja
terveyspalvelujen suunnitteluun
tarkoiterru suomalainen simulaatio-ohjelma EVERGREEN, jonka laativat STAKESissa M . Vaarama ja H . Hämäläinen (Vaarama , 1994 ).

maisille, puhesynretisaattoreita,
motoorisista häiriöistä kärsivien
käyttöön sovitettuja tekstinkäsittelylaitteita, kehitysvammaisiJJe
tarkoitettuja symbolinäppäimistöjä jne. Tämän alan sovelluksia
koskevia tietoja kokoaa (yhteiseksi tietopankiksi) Euroopan
yhteisön projekti HANDYNET.

ASIAKKAAN ARVJOINTI
JA PALVELUN
SUORIITAMINEN

KOULUTUS
JA TUTKIMUSTYÖ

Neljäs kirjassa käsitelty sovellusalue on tietotekniikan käyttäminen asiakkaan tilanteen arvioinnissa ja palvelun suorirramisessa.
Kyseessä on käytännön sosiaalityön ydin, jossa tietOtekniikkaa
on käytetty vähemmän kuin millään muulla alueella.
Kehitystyö tällä alueella on
kohdistunut etupäässä arviointivälineistön ja asiantuntijajärjesteImien tuottamiseksi työntekijöiden työn tukemiseksi. Arviointivä]ineirren kehitystyö on vauhdittunut sitä mukaa kun on käynyt
ilmeiseksi, että asiald<aat suhtautUVat tietokoneirren avulla tapahtuviin asiakashaastarreluihin
myönteisemmin kuin sosiaalityöntekijät. Tietokoneavusteisesti
tapahtuvaa asiakasarvioinria voidaan puoltaa useilla näkökohdilla.
Tällaisia ovat, henkilökohtaiseen haas tarrelutilanteeseen verrattuna , asiakkairren korkeampi
motivaatio ja suurempi luoterravuus sekä mahdollisuus tulosten
nopeampaan ja tarkempaan anaIysoinriin . Asiantunrijajärjestelmien kehirrämisessä ei ole saavuterru niin hyviä tuloksia kuin
vuosia sirren toivottiin - asiantunrijatietoja on vaikea tehokkaasti kanavoida aloille, joilla
vaadirrava tietämys on rakenteeltaan epämääräistä. Asiantuntijajärjestelmiä käytetään enimmäkseen sos ia alipalvelujen nii llä
alueilla, joilla sovellerravat menetelmät ovat selvästi määriteltyjä,
kuten esim . lakisääteisiä avustuksia myönnettäessä ja laskettaessa.
Vaikeus määritellä selvästi sosiaalipalveluissa tarvirravaa tietämystä on tässä tilanteessa tullut
entistä selvemmin esille. Tämä
on antanut lisävauhtia keskustelulle sosiaali palvelujen käsitteellises tä määritelmästä: onko kyseessä ammatti vaiko taiteen laji>
Asiak asarviointiin käytetyistä
tierokoneobjelmista mainittakoon englantilaisen Prorocol
Sofrware ' n kehittämät ohjelmat
sekä Israeli ssa ehdonalaisessa vapaudessa olevien valvonnassa ja
nuorisotyössä käytetyt ohjelmat.
Vammaisten kommunikointia
helpottavia välineitä on kehitetty
runsaasti. Tähän kuuluu laajatekstikuvaruutuja
näkövam-

Viides kirjassa tarkasteltu sovellusalue käsittää tielOtekniikan soveltamista kouluruksessa ja tutkimuk.~essa. Tietotekniikan yhdistäminen koulutustoiminraan
muodostaa laajan kokonaisuuden. Tässä rajoitutaan sivua maan
yhtä sovellustapaa, "tietokoneavusteinen opiskelu" (CAL,
Computer Aided Learning). Kokemus näyttää osoirravan tierokoneavusteisen opiskelun lisäävän oppilaitten motivaatiota. Lisäksi se on erittäin käyttökelpoinen menetelmä tapauksissa, joissa operrajien saanti on joko vaikeaa (syrjäseudut, operrajapula
tms.) tai kallista.
Tierokonea\'l1steista opiskelua
on kehitetty ja sovellettu useissa
Euroopan maissa. Hollantilainen
Co urseware Midden Nederland
on kehittänyt laajan valikoiman
CAL-valmissysteemejä, joita käytetää n Hollan nin ja Flanderin
korkeammissa oppilairoksissa.
Pohjoismaissa CAL on käytössä syrjäseuduilla kokeiltavina olevissa tielOtuvissa. Samantyyppinen kokeilu on menossa PorlUgalin Mangualden piirikunnassa ,
jossa paikallinen kaupungintalo
on laajakaistaverkoston avulla
yhteydessä 74 ruokakunnan ja
kahden maaseudun telekeskukse n kanssa.
TielOtekniikan käyttö tutkimuksen apuvälineenä on ollut
varsin huomattavaa. Suurin osa
perinreellisestä tutkimuksesta on
ollut luonreeltaan määrällistä, ja
tietokoneet ovat aina olleet parhaimmillaan toimiessaan "n umeronmurskaajina ". Ne ovat myös
voimakkaasti laajentaneet tutkimusmateriaalin analysoinriin rarvittavien välineitten käyrrömahdollisuuksia. Vielä kymmenen,
ehkä viisikin vuorta sirren, tilasrolliset analyysit jouduttiin suorittamaan korkeakoulujen tietokonekeskuksissa, joihin materiaali joutui jonottamaan vuoroaan ehkä kauankin. Nykyään
pienilläkin sosiaaliroimisroilla on
mahdollisuus
käyttää
omia
atk-Iaitteistojaand'a ohjelmistojaan. Tässä yhtey essä huolesruneisuurra herättää lähinnä se, että analyysien tulkitsemisessa tar-
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vinavia tieroja ja tailOja hallitsevien henkilöiden luku ei välrrä märrä laajene samassa määrin tai
ainakaan yhtä nopeasti.
Tietotekniikan käyrröönotto
on myös lisännyt kiinnostusta
laadullisen tutkimustyön tekemiseen, Aiemmin tällainen tutkimus sitoi tavattomasti voimavaroja. Siihen liittyi lisäksi lukuisia virhemahdollisuuksia, jOtka
vähensivät tulosten uskottavuutta ja siten tutkimusravan nauttimaa arvostusta. Tehokkaat tietokoneohjelmat OVat sekä helpottaneet laadullista tutkimusta että lisänneet tulosten uskottavuuttatällaisia ohjelmia ovat esim. Etnograph ja Hyperqual. Valitettavasti parhaatkaan tielOkoneohjelmat eivät ole juurikaan edistäneet
rutkimusrulosten leviämistä entistä laajempiin piireihin. Poikkeuksena tästä on luetteloiden ja
tiivisteImien entistä parempi saatavuus. Niitä sisältäviä tiedostoja
on nykyään saatavissa esim
CD-ROM-Ievyillä.
Esimerkkeinä mainittakoon
lääketieteellinen tiedosto MED LINE, kasvatustieteen ERlC sekä
sosiaalialan tutkimustuloksia sisältävä Social Work Resea rch
and Absrracts.

LOPUKSI
Euroopan eri maitten sosiaalipalveluja ja tietotekniikkaa koskevan
materiaalin petusteella näyttää
selvältä, että nämä yhteiskuntaelämän alueet alkavat lähestyä
toisiaan. Voidaan myös havaita,
että eri maissa kehitetään varsin
sama ntyyppisiä sovelluksia. Sen
vuoksi tierojen ja kokemusten
vaihtaminen maiden välillä on
ensiarvoisen tärkeätä voidaksemme vastata esitettyihin haasteisiin
työn tehokkuudesta ja delOtekniikan inregtoimisesta sosiaali toimeen.
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