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1 JOHDANTO 

Digitalisaatio tarkoittaa digitaali- ja tietotekniikan laajamittaista hyödyntämistä ja käyttöön-

ottoa (MOT 2018). Sipilän hallituksen yhtenä kärkihankkeena on kaikkien julkisten palve-

luiden digitalisoiminen, jolla pyritään toimintatapoja uudistamalla tarjoamaan ensisijaisesti 

digitaalisia käyttäjälähtöisiä julkisia palveluita. Tavoitteena hallituksen kärkihankkeella on 

taloudellinen hyöty, mutta voiko palveluiden digitalisoimisesta olla muutakin hyötyä? 

Sosiaaliohjaus on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua, jonka tavoitteena on yksi-

löiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen elämänhallintaa ja toiminta-

kykyä vahvistamalla (sosiaalihuoltolaki 1301/2014, §16). Sosiaaliohjauksen lähtökohtana 

on asiakkaan elämäntilanne, olemassa olevat voimavarat ja toimintakyky. Työ on vuoro-

vaikutusta asiakkaan ja tämän lähiyhteisön sekä erilaisten yhteistyökumppanien kanssa. 

(STM 2017, 55.) Sosiaalihuoltolain mukaista sosiaaliohjausta tarjoavat kuntien ja kuntayh-

tymien sosiaalitoimet, joten se on yksi julkisen palvelun muoto, johon digitalisaation muu-

tospaine kohdistuu.  

Inspiroiduin digitalisaation ja sosiaaliohjauksen yhdistämisestä ollessani työharjoittelussa 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymällä työikäisten sosiaalipalveluissa. Sosiaaliohjauksessa 

ei hyödynnetty sähköisiä palveluita vielä siinä määrin, kuin olisi ollut mahdollista, eivätkä 

sosiaaliohjaajat pitäneet asiaa kovin tärkeänä. Vähäisen kiinnostuksen taustalla saattaa 

olla esimerkiksi ohjaajien kokemukset vaikeasti käytettävistä laitteista ja sovelluksista, 

jotka eivät ota huomioon sosiaaliohjauksen tarpeita ja jotka koetaan jopa työtä haittaavina. 

Tikkalan (2016, 1) mukaan sosiaalialan ja informaatioteknologian erillisyys voi johtua siitä, 

että sosiaalityötä pidetään vuorovaikutusluonteisena toimintana, johon informaatioteknolo-

giaa ei nähdä voitavan hyödyntää.  

Opinnäytetyö käsittelee digitalisaation mahdollistamia hyötyjä sosiaaliohjauksessa ja me-

netelmänä toimii kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Tutkimuksessa pyrin selvittämään mitä 

hyötyä digitalisaatiosta on sosiaaliohjaajan työlle ja sosiaaliohjauksen asiakkaalle. Opin-

näytetyön tarkoituksena on herättää sosiaaliohjaajien kiinnostusta oman alansa digitali-

saatiota kohtaan ja innostaa heitä työnsä kehittämiseen. Sosiaaliohjausta on mielestäni 

tärkeää digitalisoida niin, että alan ammattilaiset ovat vaikuttamassa siihen, miten ja millai-

sia sähköisiä palveluita otetaan käyttöön, joten on tärkeää saada ammattilaiset myös kiin-

nostumaan aiheesta.  
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2 2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Opinnäytetyön tausta 

Keväällä 2018 suoritin työharjoittelun Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymällä Lahden sosiaa-

litoimessa. Työskentelin sosiaaliohjaajan viransijaisena Työikäisten asiakasohjaus ja ta-

loudellinen tuki -yksikössä, jossa asiakkaille tarjotaan sosiaalihuoltolain mukaista sosiaa-

liohjausta ja sosiaalityötä sekä vastataan ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen kä-

sittelystä. Työskentelyn ohessa kävin sosionomiopintojeni tueksi vapaavalintaisen kurssin 

nimeltä eSosiaaliohjaus (LAMK 2018), jossa tutustuin jo olemassa oleviin sähköisiin sosi-

aalipalveluihin ja sosiaalityön digitalisaatioon. Oivalsin kurssin aikana, että harjoittelupai-

kassani ei juurikaan hyödynnetty sähköisiä palveluita, mistä sain idean opinnäytetyölleni.  

Työskennellessäni työikäisten sosiaalipalveluissa havaitsin, ettei digitalisaatio ulottunut 

vielä juurikaan sosiaaliohjaajan toimenkuvaan. Työntekijät kokivat tietoteknisten sovellus-

ten ja verkkopalveluiden ennemmin haittaavan perustyön toteutumista. Koivumäen (2017, 

75) tutkimuksen mukaan sähköisiä palveluita vähemmän käyttäneet sosiaalialan ammatti-

laiset kokivat ne negatiivisemmin kuin niitä enemmän käyttäneet ammattilaiset. Tikkalan 

(2016, 65 – 67) tutkimuksessa sosiaalityöntekijöiden näkemys on ollut, että verkko ei toi-

mintaympäristönä näyttäydy sosiaalisena ulottuvuutena, vaan verkkovälitteisyys nähdään 

teknisinä, sosiaalityön välineitä sisältämättömänä työvälineenä. Teknologia ja verkkovälit-

teisyys nähdään tekniikkana ja laitteina, ja teknologiavälitteisyyden koetaan olevan käytet-

tävissä vain joissain sosiaalityön prosesseissa sekä tilanteissa, joissa työntekijä voi näyt-

täytyä persoonattomana.  

2.2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

Opinnäytetyössäni tarkastelen sosiaalityöhön liittyvän digitalisaation tutkimuksia kunnalli-

sen aikuissosiaalityön sosiaaliohjauksen näkökulmasta ja selvitän mitä hyötyä sähköisistä 

ja verkossa tapahtuvista palveluista voi olla sosiaaliohjaukselle. Tavoitteena on tuottaa tii-

vis ja selkeä, tutkimukseen perustuva yleiskatsaus digitalisaation hyödyistä sosiaalioh-

jaukselle sosiaalihuollon sosiaaliohjauksen kehittämisen tueksi. Tutkimuksen päätutkimus-

kysymykset ovat: mitä hyötyä sosiaalipalveluiden digitalisaatiosta on kunnalliselle aikuis-

sosiaalityön sosiaaliohjaukselle ja mitä hyötyä kyseisten palveluiden digitalisaatiosta on 

niitä tarvitseville asiakkaille? 

Opinnäytetyön tarkoitus on toimia sosiaaliohjaajien innostajana ja kiinnostuksen herättä-

jänä sekä ennen kaikkea tukea ammatillista kehittymistä ja kehittämistä. Sosiaaliohjaus on 

asiantuntijatyötä, joka on kehittyvää ja muuttuvaa. Jotta tulevat digitaaliset palvelut eivät 
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jäisi sosiaaliohjauksen kontekstista irrallisiksi, on tärkeää, että kehittämisestä kiinnostuvat 

ja siihen osallistuvat organisaatioiden hallinnon ja teknologian suunnittelijoiden lisäksi 

asiakastyötä tekevät sosiaaliohjaajat.  

2.3  Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, työikäisten sosiaaliohjaus 

Toimeksiantajana opinnäytetyölläni toimii Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (jatkossa 

käytän lyhennettä Phhyky) kehittäjäsosiaalityöntekijä. Tein harjoittelun työikäisten sosiaa-

liohjauksessa, ja tutkimuksessani käytän näkökulmana aikuisten sosiaaliohjausta, koska 

sosiaaliohjauksen digitalisaation tutkiminen esimerkiksi lastensuojelussa tai lapsiperhepal-

veluissa vaatisi lapsen mahdollisuuksien huomioon ottamista, mikä tekisi tutkimusasetel-

masta huomattavasti laajemman. 

Phhyky on kahdentoista päijäthämäläisen kunnan omistama sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluita järjestävä kuntayhtymä, joka tuottaa sosiaalipalveluja Asikkalaan, Hartolaan, 

Hollolaan, Iittiin, Kärkölään, Lahteen, Myrskylään, Orimattilaan, Padasjoelle sekä Pukki-

laan (Forsberg & Yrjölä 2017, 13). Työikäisten sosiaalipalvelut on tarkoitettu 18–64-vuoti-

aille henkilöille, joiden luona ei asu alaikäisiä lapsia. Sosiaaliohjaus ja sosiaalityö ovat asi-

akkaan muutoksen tukemista, joiden tavoitteena on vahvistaa asiakkaan itsenäistä selviy-

tymistä ja elämänhallintaa sekä vähentää huono-osaisuutta. Palveluita voi tarvita esimer-

kiksi työttömyyden, asumisen ongelmien, päihde- ja mielenterveysongelmien tai arjessa 

selviytymisen haasteiden vuoksi. Sosiaaliohjauksessa kartoitetaan asiakkaan tuen tar-

vetta ja suunnitellaan ja luodaan asiakkaalle tarvetta vastaava palvelukokonaisuus yh-

dessä yhteistyökumppanien kanssa. Sosiaaliohjaaja tai -työntekijä toimii asiakkaan oma-

työntekijänä ja rinnalla kulkijana kohti yhdessä luotuja tavoitteita. (Phhyky 2018c.) 

Phhyky tarjoaa työikäisille asiakkailleen mahdollisuuden asioida sosiaalipalveluissa säh-

köisesti jättämällä hakemuksen tai tekemällä ilmoituksen yhtymän verkkosivuilla. Sosiaali-

palveluiden sähköisessä asioinnissa voi käydä lukemassa omasta asiasta tehtyjä päätök-

siä ja seurata mahdollisia ehkäisevän tai täydentävän toimeentulotuen maksuja. (Phhyky 

2018b.) Työikäisten sosiaaliohjauksessa asiakas ei vielä voi olla yhteydessä sähköisesti 

omaan työntekijään tai nähdä omaa asiakassuunnitelmaansa verkossa. Palveluohjaus 

Polun chat-palvelussa asiakas voi kuitenkin olla anonyymisti yhteydessä sosiaaliohjaajaan 

saadakseen ohjausta ja neuvontaa. (Phhyky 2018a.) 

Terveydenhuollon palveluissa Phhyky:llä on jo käytettävissä runsaasti sähköisen asioinnin 

palveluita. Kirjauduttuaan verkkopankkitunnuksilla palveluun asiakas voi varata aikoja ja 

pyytää reseptin uusimista, sekä jättää ja vastaanottaa viestejä terveydenhuollon henkilös-

tön kanssa. Lisäksi palvelussa on mahdollista tehdä riskitestejä ja kartoittaa omia 
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elämäntapoja (Phhyky 2018b). Yhtymällä on siis käytettävissään valmista osaamista ja 

verkkoalusta, johon sähköisiä sosiaalipalveluita voitaisi lisätä monipuolisesti nopeallakin 

aikataululla. 
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3 DIGITALISAATIO JA SOSIAALIOHJAUS 

3.1 Digitalisaatio 

Digitalisaatiolla tarkoitetaan fyysisen todellisuuden täydentymistä digitaaliseksi. Ääntä, ku-

vaa, dokumenttia ja signaalia tavuiksi tai biteiksi digitoimalla digitaaliteknologia integroituu 

osaksi jokapäiväistä elämää. (Juhanko, Jurvansuu, Ahlqvist, Ailisto, Alahuhta, Collin, Ha-

len, Heikkilä, Kortelainen, Mäntylä, Seppälä, Sallinen, Simons & Tuominen 2015, 3, 18–

19.) MOT-kielitoimiston sanakirjan mukaan sana digitalisaatio tarkoittaa digitaali- ja tieto-

tekniikan laajamittaista käyttöönottoa ja hyödyntämistä (MOT 2018).  

Alasoini (2015, 26) kuvailee digitalisaatiota yhteiskunnalliseksi prosessiksi, jossa pyritään 

hyötymään teknologian kehittymisen synnyttämistä uusista mahdollisuuksista. Valtiova-

rainministeriön mukaan digitalisaatiossa on kysymys sen oivaltamisesta, miten omaa toi-

mintaa voidaan muuttaa radikaalistikin tietotekniikan avulla. Digitalisaatio on toimintatapo-

jen uudistamista ja palveluiden ja sisäisten prosessien sähköistämistä, jossa käyttäjäläh-

töisyys on keskiössä (STM 2016, 4). Tässä opinnäytetyössä näen digitalisaation sosiaali-

huollossa tarkoittavan teknologian ja verkkoyhteyden hyödyntämistä kaikissa toiminnoissa 

ja palveluissa, joita kuntien sosiaalitoimet sosiaalihuoltolain mukaisesti toteuttavat. 

3.1.1 Digitalisaatio suomalaisessa yhteiskunnassa 

Suomen hallituksen hallitusohjelman läpileikkaavana teemana on digitalisaatio. Digitalisoi-

daan julkiset palvelut -kärkihankkeen tavoitteena, on luoda julkisista palveluista käyttäjä-

lähtöisiä ja ensisijaisesti digitaalisia. Hankkeessa pyritään myös rakentamaan kaikkia julki-

sia palveluita koskevat digitalisoinnin perusteet (Valtiovarainministeriö 2018a). Sosiaali-

huoltolain mukaiset sosiaalihuollon palvelut, jotka sisältävät myös aikuissosiaalityön sosi-

aaliohjauksen, ovat osa julkisia palveluita (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014). Valtiovarainmi-

nisteriön linjauksessa 29.1.2018 tavoitteeksi vuoteen 2022 mennessä on asetettu, että vi-

ranomaisten velvollisuus on tarjota kansalaisille ensisijaisesti digitaalisia palveluita ja säh-

köinen viestintämahdollisuus niin, että kansalaista ei kuitenkaan velvoiteta käyttämään en-

sisijaisesti digitaalisia palveluita (Valtiovarainministeriö 2018b, 1). 

Vaikka hallitusohjelman tavoitteena palvelujen digitalisaatiossa onkin taloudellinen hyöty, 

on kysymys myös palveluiden nykyaikaistamisesta ja kansalaisten hyödyistä mm. tiedon 

saannissa, palveluiden saatavuudessa, vaikuttamismahdollisuuksissa ja osallisuudessa 

(Valtiovarainministeriö 2018b, 3). Hyppönen, Pentala-Nikulainen ja Aalto (2018, 42–43) 

ovat tutkineet kansalaisten kokemuksia ja tarpeita sosiaali- ja terveydenhuollon sähköi-

sessä asioinnissa ja selvittäneet, että Internetin käyttö näyttää vakiintuneen 86–88 
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prosenttiin väestöstä. Jotain sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua oli käyttänyt noin puo-

let vastaajista vuonna 2014, mutta vuonna 2017 näin oli tehnyt jo kaksi kolmasosaa vas-

taajista. Suomen virallisen tilaston mukaan vuonna 2017 päivittäin tai lähes päivittäin in-

ternetiä käytti 81% maan väestöstä (Suomen virallinen tilasto 2017). 

Digitalisaatio muuttaa maailmaa nopeasti. Nykyisistä digitaalisen teknologian innovaati-

oista monet ovat syntyneet tieto- ja viestintätekniikan nopean kehityksen seurauksena. 

Nopea tieto- ja viestintätekniikan kehitys ja sen käytön yleistyminen ovat mahdollistaneet 

täysin uusia digitaalisia palveluita, jotka luovat tilaisuuden sellaisten palveluiden ja tuottei-

den yhdistämiselle, jotka ovat aikaisemmin olleet erillään. (Yoo, Boland, Lyytinen & 

Majchrzak 2012, Byman, Korhonen, Sintonen, Vesterinen & Kynäslahti 2017, 150 mu-

kaan.) 

Nopeassa kehityksessä perusarvojen ja tavoitteiden merkitys korostuu. Yhdistettäessä 

substanssiosaamista ja digitalisaatiota on osaamista kehitettävä asiakaslähtöisempään ja 

aikaisempia toimintatapoja kyseenalaistavaan, sekä kekseliääseen ja kokeilunhaluiseen 

suuntaan. Ammattilaiselta odotetaan riittävän tietoteknisen osaamisen lisäksi ymmärrystä 

digitalisaation vaikutuksista asiakkaisiin, toimintaan ja omaan työhön sekä kykyä verkos-

toitua ja toimia yli sektorirajojen. Digitalisaatio mahdollistaa asiakkaan toimimisen aktiivi-

sena ja osaavana toimijana palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä sekä toteuttami-

sessa, ja prosessien digitalisointi on yhteydessä asiakkaan elämäntilanteisiin. (Kivivasara, 

Kallela & Pellikka 2017, 3, 18.) 

3.1.2 Digitalisaatio sosiaalityössä 

Sosiaalityötä ja digitalisaatiota yhdistävää tutkimusta on vielä melko vähän, eikä digitali-

saation lisäämiä mahdollisuuksia ole hyödynnetty sosiaalihuollossa niin, että ne toimisivat 

palveluprosessia ja asiakkaan kohtaamista tukien. Sosiaalityö ja teknologia on nähty toi-

sistaan irrallaan kehittyvinä ilmiöinä. Sosiaalityön ja informaatioteknologian erillisyys voi 

johtua Tikkalan (2016, 2) mukaan siitä, että teknologian ei ole voitu nähdä toimivan vuoro-

vaikutteisena, mikä taas nähdään sosiaalityölle välttämättömänä.  

Shaw & Hill (2011, Tikkala 2016, 1 mukaan) toteavat informaatio- ja kommunikaatiotekno-

logian ja sosiaalityön välisen yhteyden nähdyn latautuneena ja epäsuhtaisena. Tikkalan 

2016, 1) mukaan sosiaalialan ja informaatioteknologian yhdistävää tutkimusta ja käytän-

töjä on vielä vähän, ja ne esiintyvät toisistaan erillisinä ilmiöinä. Juuri tällaiset ajatukset es-

tävät osaltaan sosiaalialaa ja informaatioteknologiaa yhdistävää tutkimusta ja kehittä-

mistä.  
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Pohjolan (2017, 181) mukaan sosiaalityössä aiheeseen on suhtauduttu kaksijakoisesti. Di-

gitaaliset palvelut on nähty sosiaalityöhön soveltumattomiksi, koska sosiaalityössä koros-

tuu vuorovaikutuksen ja asiakkaan kohtaamisen merkitys. Toisaalta palveluprosessien ja 

palveluiden monipuolistamisen näkökulmasta teknologiassa on nähty myös mahdollisuuk-

sia. Teknologia on sosiaalisesti ihmisten toiminnan johdosta muotoutuvaa, ja sen sisältö 

syntyy sosiaalisen toiminnan tuloksena, joten teknologia on siis sosiaalista. 

Camilla Granholmin (2016, 21, 57-60) mukaan ihmiset elävät nykyään kahdessa eri ulot-

tuvuudessa. Toinen ulottuvuuksista on fyysinen ja toinen virtuaalinen, verkossa tapahtuva. 

Elämme näissä ulottuvuuksissa osittain limittäin ja osittain erillään. Suomalaisessa yhteis-

kunnassa on tällä hetkellä tilanne, jossa on kolmenlaisia palveluntarvitsijoita: 1) niitä, jotka 

tarvitsevat verkossa tarjottavia palveluita johtuen esim. fyysisten palveluiden etäisyydestä, 

2) niitä, jotka tarvitsevat fyysisiä palveluita, koska verkkopalvelut eivät sovellu esimerkiksi 

puutteellisten verkkoasiointitaitojen vuoksi, sekä 3) suurimpana ryhmänä niitä, jotka pysty-

vät hyödyntämään molempia ulottuvuuksia. Sosiaalityön näkökulmasta olisi epäeettistä 

jättää huomioimatta joko fyysinen tai virtuaalinen ulottuvuus. Sosiaalityö on asiantuntija-

työtä, ja asiantuntijuus liittyy aina kulttuuriseen kontekstiin (Tikkala 2016, 8). Tämän het-

ken kulttuuri ja toimintaympäristöt ovat osa ihmisten maailmankuvaa, ja ne liittyvät kiinte-

ästi myös sosiaalityön asiakkaan arkeen. Sosiaalityötä tulee tehdä siellä, missä sille on 

tarvetta, eli ihmisten parissa ja heidän omissa ympäristöissään. 

3.2 Sosiaaliohjaus 

Sosiaaliohjauksella ei ole yhtä virallista määritelmää eikä omaa teoriaa, vaan sen pohjana 

toimivat ohjauksen ja sosiaalityön teoriat. Helmisen (2015, 25, 30) mukaan sosiaaliohjaus 

on määritelty sosiaalityön menetelmäksi, jota hyödyntävät sekä sosiaalityöntekijät että so-

siaaliohjaajat. Ohjausta voidaan pitää eriarvoistumista vastustavana työnä, sillä sen tar-

koitus on tukea ja auttaa erityisesti niitä kansalaisia, joiden kulttuurinen, sosiaalinen ja ta-

loudellinen pääoma ei ole riittävää oman elämän hallintaan (Jokinen & Juhila 2008, Helmi-

sen 2015, 25 mukaan). 

Sosiaaliohjaus on prosessinomaista työtä, jota tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa. 

Työntekijä ja asiakas asettavat yhdessä tavoitteita työskentelylle ja suunnittelevat, toteut-

tavat ja seuraavat tavoitteiden toteutumista. Työn lähtökohtana on asiakkaan yksilöllinen 

elämäntilanne ja arki; tavoitteet nousevat elämänhallinnan lisäämisen ja arjen sujuvuuden, 

hyvinvoinnin ja toimintakykyisyyden alueilta. Työn päämääränä on lisätä asiakkaan toimi-

juutta ja itsenäisyyttä sekä osallisuutta. (Helminen 2016, 8.) 
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3.2.1 Sosiaaliohjaus aikuissosiaalityössä 

Aikuisten parissa tehtävä sosiaaliohjaus pyrkii asiakkaan elämäntilanteen muutokseen 

asiakasta voimaannuttavalla tavalla. Tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään elämäs-

tään voimavaroja, jotka mahdollistavat asiakkaan itsenäisen selviytymisen, elämänhallin-

nan ja osallisuuden toteutumisen. Sosiaaliohjauksen kohteena ovat vuorovaikutustilanteet 

asiakkaan ja hänen ympäristönsä välillä. Vaikka työn tavoitteena on lisätä hyvinvointia 

edistämällä muutosta, riittää joskus tavoitteeksi myös ihmisen tukeminen hyvään elämään 

(Näkki 2016, 100.) Aikuissosiaalityö nähdään myös alueellisena ja yhteiskunnallisena 

työnä, jonka tavoitteena on kehittää aikuissosiaalityötä ja palveluita, verkostoitumista ja 

kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia (Karjalainen & Sarvimäki 2005, Näkki 2016, 101 

mukaan).  

3.2.2 Sosiaaliohjauksen työtehtäviä lainsäädännön mukaan 

Sosiaaliohjaus sosiaalihuoltolaissa 

Sosiaalihuoltolaki erittelee sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen itsenäisiksi kunnallisina sosi-

aalipalveluina järjestettäviksi palveluiksi (sosiaalihuoltolaki 1301/2014, §14). Sosiaalihuol-

tolain 16§ mukaan sosiaaliohjauksen tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin 

ja osallisuuden edistäminen elämänhallintaa ja toimintakykyä vahvistamalla. Sosiaalioh-

jauksen toimintatapoja ovat yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen neuvonta, ohjaus ja tuke-

minen palveluiden käytössä ja erilaisten tukimuotojen yhteensovittamiseen liittyvä yhteis-

työ (sosiaalihuoltolaki 1301/2014.)  

Sosiaalihuoltolain soveltamisoppaan mukaan sosiaaliohjauksen merkitys on kasvanut, 

koska palvelujärjestelmät ovat laajentuneet ja eriytyneet. Palveluja hakevat henkilöt tarvit-

sevat apua palveluiden hakemisessa ja käyttämisessä, mutta myös arkielämän sujumi-

sessa. Sosiaaliohjauksen perustana on käsitys ihmisestä itsenäisenä subjektina, toimi-

jana. Sosiaaliohjauksen lähtökohtana on asiakkaan elämäntilanne ja olemassa olevat voi-

mavarat ja toimintakyky. Työ on vuorovaikutusta asiakkaan ja tämän lähiyhteisön, sekä 

erilaisten yhteistyökumppanien kanssa. Asiakkaan kanssa pyritään hyvään joustavaan 

vuorovaikutukseen ja häntä tuetaan ja motivoidaan itsenäiseen suoriutumiseen. (STM 

2017, 55.) 

Palvelutarpeen arviointi 

Kun sosiaalipalveluihin tulee tieto palveluita tarvitsevasta henkilöstä, on sosiaalihuollon 

työntekijän huolehdittava, että kyseisen henkilön kiireellisen avun tarve arvioidaan välittö-

mästi. Kiireettömässäkin tilanteessa kyseisellä henkilöllä on oikeus palvelutarpeen 
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arviointiin, joka on aloitettava viipymättä ja tehtävä valmiiksi ilman aiheetonta viivytystä. 

Palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaa virkasuhteessa oleva sosiaalihuollon am-

mattihenkilö, jolla on tarkoituksen mukainen koulutus. Erityisen tuen tarpeessa olevan 

henkilön palvelutarpeen arvioinnin tulee olla sosiaalityöntekijän tehtävä (STM 2017, 110–

118.) 

Palvelutarpeen arviointi tulee tehdä asiakkaan tilanteesta riippuen kokonaisvaltaisesti riit-

tävässä laajuudessaan. Jotta käytettävissä olisi tarpeeksi asiantuntemusta ja osaamista, 

on arvioinnista vastaavan viranomaisen pyynnöstä muiden viranomaisten tai esimerkiksi 

terveydenhuollon henkilöstön osallistuttava palvelutarpeen arviointiin. Arviointi tulee tehdä 

asiakkaan ja tilanteen mukaan myös hänen läheistensä kanssa yhteistyössä ja sen perus-

tana tulee olla asiakkaan kokema tuen ja palvelun tarve. Työntekijän tehtävä on infor-

moida asiakasta hänen yleis- ja erityislainsäädäntöön perustuvista oikeuksistaan ja velvol-

lisuuksistaan, sekä erilaisista palvelun ja tuen vaihtoehdoista, jotta hän voi aidosti osallis-

tua ja vaikuttaa niiden valintaan. (STM 2017, 111–113.) 

Omatyöntekijä ja asiakassuunnitelma 

Sosiaalihuollon asiakkuuden ajan asiakkaalla tulee olla omatyöntekijä, jonka tehtävänä on 

huolehtia, että asiakkaalle järjestetään palvelutarpeen arvioinnin mukaisia palveluita. 

Omatyöntekijä tulee nimetä palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Usein omatyöntekijänä 

toimii sama henkilö, joka tekee palvelutarpeen arvioinnin. Omatyöntekijä voi ohjata ja neu-

voa asiakasta palveluiden ja tukien hakemisessa asiakkaan yksilöllisen tarpeen ja tavoit-

teiden mukaan. Tavoitteet on laadittu yhdessä asiakkaan kanssa palvelutarpeen arvioin-

tiin. Tarvittaessa voidaan laatia myös erillinen sosiaalihuoltolain §39 mukainen asiakas-

suunnitelma, johon kirjataan mm. tavoitteet, niiden seuranta ja se kuinka usein asiakas ja 

omatyöntekijä tapaavat. Asiakassuunnitelma on tarkoitettu palvelutarpeen arvioinnin täy-

dentämiseksi, eikä sitä ole välttämätöntä laatia, mikäli se on ilmeisen tarpeetonta. (STM 

2017, 118–121, 126–128.) 

Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki  

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jolla voidaan huolehtia elämisen pe-

rusmenoista. Jos Suomessa asuvan henkilön tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin me-

noihin, hän voi hakea perustoimeentulotukea Kelasta. Erityiset menot, joita ei voida huo-

mioida Kelan perustoimeentulotuen laskelmassa, voidaan harkita katettavaksi sosiaalitoi-

men myöntämän ehkäisevän tai täydentävän toimeentulotuen avulla. (Kansaneläkelaitos 

2018.)  
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Lain toimeentulotuesta (30.12.1997/1412, 7c§) mukaan täydentävää toimeentulotukea 

myönnettäessä huomioidaan tarpeellisen suuruisena erityiset menot, joita voivat olla muut 

kuin lain 7b§ mukaiset asumismenot, sekä perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista 

johtuvat menot, joita voidaan pitää toimeentulon turvaamisen tai itsenäisen suoriutumisen 

edistämisen kannalta tarpeellisina. Henkilön tai perheen erityisenä tarpeena voidaan pitää 

esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen asiakkuutta, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta 

tai lapsen harrastusmenoja.  

Kunta päättää ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä itse päättämiensä perusteiden 

mukaisesti edistääkseen asiakkaan kykyä pitää huolta itsestään ja omastaan ja per-

heensä elatuksesta. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää esimerkiksi hakijan 

aktivoinnin tueksi, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisen tai äkillisen taloudellisen ti-

lanteen heikentymisen vuoksi syntyvien haasteiden lievittämiseksi. Tavoitteena tuen 

myöntämisellä on hakijan itsenäisen suoriutumisen tukeminen. (Laki toimeentulotuesta 

30.12.1997/1412, 2§, 13§.) 

Toimeentulotuen asiakkaalla on oikeus henkilökohtaiseen keskusteluun kunnan sosiaali-

työntekijän, sosiaaliohjaajan tai Kelan työntekijän kanssa viimeistään seitsemäntenä arki-

päivänä siitä, kun asiakas on tätä pyytänyt. Kun asiakkaan toimeentulotuen asiaa käsitel-

lään, tulee asiakasta tiedottaa tästä oikeudesta ja tarvittaessa neuvoa häntä kyseisen oi-

keuden käyttämisessä (Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412, 14e§.) 

Hakijan toimeentulotukiasia on käsiteltävä siten, että hakijan tai hänen perheensä oikeus 

välttämättömään toimeentuloon ei vaarannu. Kiireellisessä tapauksessa päätös toimeen-

tulotuesta on annettava samana tai viimeistään seuraavana päivänä ja päätös on aina 

pantava täytäntöön viivytyksettä. Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa toimeentulotuen 

päätös on tehtävä viivytyksettä, viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saa-

pumisesta. Jos hakemus on puutteellinen, on hänelle toimitettava yksilöity kehotus hake-

musten täydentämiseksi määräajassa. Jos asiakas ei täydennä hakemusta pyydetyillä tie-

doilla määräaikaan mennessä, tehdään hänen asiassaan päätös käytettävissä olevien tie-

tojen perusteella. (Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412, 14§, 14a§, 14b§, 14c§.) 
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Tutkimusmenetelmä 

Valitsin tutkimusmenetelmäkseni kuvailevan kirjallisuuskatsauksen, koska huomasin että 

sosiaalityön digitalisaatiota oli tutkittu paljon vuosina 2015-2018 useammasta näkökul-

masta. Kirjallisuuskatsauksella voidaan koota olemassa olevia tutkimuksia yhteen, jolloin 

niistä syntyy kokonaisuus (Johansson, Axelin, Stolt & Ääri 2007, 4–5). 

Kirjallisuuskatsauksia on olemassa useita eri tyyppejä. Salminen (2011, 6) jakaa kirjalli-

suuskatsaukset kolmeen eri päätyyppiin 1) kuvaileva kirjallisuuskatsaus, 2) systemaatti-

nen kirjallisuuskatsaus ja 3) meta-analyysi. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus voidaan hahmot-

taa yleiskatsauksena, jolla ei ole tiukkoja sääntöjä. Systemaattiseen kirjallisuuskatsauk-

seen ja meta-analyysiin verrattuna kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tutkimuskysymys on 

väljä. Aineiston valinta ei ole tarkoin rajattua ja käytetyt aineistot voivat olla laajoja. Kuvai-

levassa kirjallisuuskatsauksessa pystytään kuitenkin hahmottamaan ja luonnehtimaan tut-

kittavaa ilmiötä laaja-alaisesti, sekä tarvittaessa luokittelemaan sen ominaisuuksia. 

Tutkimuskysymykseen perustuva kuvaileva kirjallisuuskatsaus tuottaa laadullisen, aihetta 

selvittävän vastauksen. Katsaus on aineistolähtöinen ja siinä on neljä vaihetta: 1) tutki-

muskysymyksen asettaminen, 2) aineiston valinta, 3) kuvailun rakentaminen ja 4) saadun 

tuloksen tarkastelu. Tavoitteena on pyrkimys tutkittavan ilmiön ymmärtämiseen ja luotetta-

vaan kuvailuun. Luotettavassa kirjallisuuskatsauksessa aineiston valinta on hyvin perus-

teltua, tutkimusprosessi on avointa sekä johdonmukaista ja kuvailtavan ilmiön argumen-

tointi on vakuuttavaa. (Kangasniemi, Utriainen, Ahonen, Pietilä, Jääskeläinen & Liikanen 

2013, 291 – 292.)  

Kuvailevista kirjallisuuskatsauksista on olemassa kaksi toisistaan poikkeavaa suuntausta, 

narratiivinen ja integroiva katsaus, joista narratiivista kirjallisuuskatsausta voidaan pitää 

metodisesti kaikkein kevyimpänä katsausmuotona. Tutkittava aineisto ei valikoidu tarkan 

systemaattisen seulan kautta ja katsauksen tavoitteena on antaa mahdollisimman laaja 

kuva tutkittavasta aiheesta (Salminen 2011, 6.) Tutkimusaineiston tarkastelu voi johtaa 

uuden tulkinnan ja uusien johtopäätösten tekemiseen. Tavoitteena ei ole referaatti tai tii-

vistelmä, vaan aineiston analyysi tähtää aineiston sisäiseen vertailuun, olemassa olevan 

tiedon ominaisuuksien analysointiin ja ulottuvampiin päätelmiin aineistosta. (Kangasniemi 

2013, 296). 
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4.2 Aineiston haku 

Tutkimuskysymys on onnistuessaan riittävän tarkasti rajattu, jotta tutkittavaan asiaan voi-

daan perehtyä mahdollisimman tarkasti (Kangasniemi ym. 2013, 295). Aineiston valinta 

perustuu tutkimuskysymykseen ja tavoitteena on löytää mahdollisimman asianmukaista 

materiaalia. (Rhoades 2011, Kangasniemi, ym. 2013, 295 mukaan). Kuvailevassa kirjalli-

suuskatsauksessa aineiston valinta ja analyysi tapahtuvat osittain samanaikaisesti, koska 

molemmat vaiheet ovat luonteeltaan aineistolähtöisiä. Aineiston riittävyys riippuu tutkimus-

kysymyksen laajuudesta. Alkuperäisen tutkimuksen kohdalla tulee huomioida, miten juuri 

tämä tutkimus liittyy uuteen tutkimuskysymykseen ja mikä on sen näkökulma. Miksi juuri 

tämä tutkimus valitaan aineistoksi? (Kangasniemi ym. 2013, 295.) 

Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa aineiston valinta on vahvasti yhteydessä tutkimus-

kysymykseen. Hakukriteerit voidaan asettaa tiettyjen ehtojen mukaisesti, mutta niiden 

noudattamisesta voidaan myös poiketa, mikäli aineisto vastaa tutkimuskysymykseen si-

sällöllisesti (Kangasniemi ym. 2013, 291). Tein tutkimukseeni liittyen aineiston hakua koti-

maisten artikkelien viitetietokanta ARTO:sta ja Suomen yliopistokirjastojen yhteistieto-

kanta Melindasta. Kokosin aineiston valintaan vaikuttavat kriteerit alla olevaan taulukkoon. 

Taulukko 1. Aineiston valinnan kriteerit. 

Mukaanottokriteeri Poissulkukriteeri 

Aineiston aihe liittyy olennaisesti tutkittavaan 
asiaan. 

Aineisto ei liity tutkittavaan asiaan. 

Aineisto suomen tai englannin kielinen. Aineisto jollain muulla kielellä kuin suomi tai englanti. 

Aineisto alle 3 vuotta vanhaa. Aineiston julkaisuvuosi ennen vuotta 2015. 

Aineisto on saatavissa kokonaisuudessaan 
verkossa. 

Aineistosta on julkaistu vain osa verkossa. 

Aineisto on laadultaan opinnäytetyön lähteeksi 
riittävä tieteellinen kirjoitus. 

Aineisto ei täytä opinnäyteyön lähteeksi riittäviä laatuvaa-
timuksia. 

 

Havaitsin tutkimuksen suunnittelun aikana, että sosiaalialan digitalisaatiota on tutkittu eri-

tyisesti vuoden 2015 jälkeen, joten rajasin etsittävän aineiston vuonna 2015 tai sen jäl-

keen julkaistuihin artikkeleihin ja tutkimuksiin. Lisäksi digitaalinen kehitys on niin nopeaa, 



13 

että yli kolme vuotta vanhat aineistot voivat jo perustua erilaiseen yhteiskuntaan ja tieto-

tekniseen ympäristöön, kuin missä sosiaalialan digitalisaatio tällä hetkellä tapahtuu. Ai-

neiston valintaa tehdessä tärkeimpänä valintakriteerinä oli kuitenkin se, miten hyvin ai-

neiston sisältö liittyy ja vastaa tutkimuskysymyksiini. 

ARTO-tietokannassa tein haun käyttämällä perushakua ja kävin läpi löytyneet viitteet, 

jotka oli julkaistu vuosina 2015–2018 ja valitsin niistä nimen perusteella tutkimukseni ai-

heeseen liittyvän aineiston. Hakusanoina käytin sanoja ”sosiaali?” ja” sähk?”, sekä ”sosi-

aali?” ja ”digit?”. Kysymysmerkki hakusanan perässä toimii katkaisumerkkinä, jolloin haun 

tuloksena on kaikki viitteet, jotka sisältävät kyseisen sanan riippumatta siitä, miten sana 

päättyy. Kokeilin hakua myös korvaamalla sanan ”sosiaali?” sanalla ”sosiaaliohj?”, mutta 

tällöin haun tulos oli hyvin suppea ja aiheeseeni liittymätön.  

Melinda-tietokannassa tein haun käyttäen tarkennettua hakua, hakusanoina ”sosiaali?” ja 

”sähk?”, sekä ”sosiaali” ja ”digit?”. Myös Melindassa katkaisumerkkinä toimii kysymys-

merkki. Tarkennetun haun rajasin niin, että sain tulokseksi kaikki viitteet, jotka on julkaistu 

vuosina 2015–2018.  

Koostin aineiston hausta alla olevan taulukon (Taulukko 2), johon kirjasin haun päiväyk-

sen ja hakuun käytetyn tietokannan, käyttämäni hakusanat, löydettyjen viitteiden lukumää-

rän, sekä löydetyistä viitteistä tutkimuksen aiheeseen liittyvät aineistot. 

Taulukko 2. Aineiston haku ja tulokset. 

Haun pvm, tieto-

kanta ja hakusa-

nat 

Aiheeseen 

liittyvät viit-

teet /haun 

tulos lkm 

Aiheeseen liittyvät aineistot 

23.10.2018 

ARTO 

Hakusanat: 

sosiaali? sähk? 

2/449kpl 
Aaltonen, E. 2017: Kolme teesiä digitaalisesta sosiaaliturvasta. 

Julkaisussa Sosiaalivakuutus. 

Jauhiainen, A., Sihvo, P., Jääskeläinen, H., Ojasalo, J., & Hä-

mäläinen, S. 2017: Skenaariotyöskentelyllä tietoa tulevaisuuden 

sosiaali- ja terveyspalveluista ja osaamistarpeista. Teoksessa: 

Finnish Journal of EHealth and EWelfare. 

26.10.2018 

ARTO 

 Hakusanat: 

sosiaali? digit? 

2/321kpl 
Häyrinen, K. 2016: Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudis-

tus – ennen kaikkea toiminnan muutos digitalisaation avulla. 

Teoksessa: Finnish Journal of EHealth and EWelfare.  

Korhonen, M., & Virtanen, T. 2015: Digitaalisuus ja asiakasläh-

töisyys sosiaali- ja terveydenhuollossa – kansalaisen omat tiedot 
hyötykäyttöön. Teoksessa: Finnish Journal of EHealth and 

EWelfare.  
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26.10.2018 

Melinda 

Hakusanat: 

sosiaali? sähk? 

7/433kpl 
Mäkelä J., Punna M., Sevón E., Malinen K. 2018: Mobiilimene-

telmät sote-asiakastyössä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun jul-

kaisuja 242. 

Hyppönen H., Pentala-Nikulainen O., Aalto A-M. 2018: Sosi-
aali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2017 : kansalaisten 

kokemukset ja tarpeet. 

Kauppila, T., Kiiski K. & Lehtonen M. 2018: Sähköhelmenka-

lastus : sosiaalihuollon sähköisten palvelujen nykytila ja kehit-

tämistarpeet. Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Kuusisto-Niemi, Sirpa, kirjoittaja. Tieto- ja viestintäteknologian 
käyttö sosiaalihuollossa vuonna 2017. Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitos, 2018. 

Jauhiainen, A., Sihvo, P., Jääskeläinen, H., Ojasalo, J., & Hä-

mäläinen, S. 2017: Skenaariotyöskentelyllä tietoa tulevaisuuden 

sosiaali- ja terveyspalveluista ja osaamistarpeista. Teoksessa: 

Finnish Journal of EHealth and EWelfare. 

Koivumäki L. 2017: Se on vaan niin tätä päivää, etten minä 
tiedä onko tässä mitään erikoista." : sosiaalihuollon ammatti-

laisten kokemuksia sähköisestä palvelusta. Pro Gradu. 

Korhonen, M., & Virtanen, T. 2015: Digitaalisuus ja asiakasläh-

töisyys sosiaali- ja terveydenhuollossa – kansalaisen omat tiedot 

hyötykäyttöön. 

26.10.2018 

Melinda 

Hakusanat: 

sosiaali? digital? 

2/197kpl 
Kivistö M., Päykkönen K. (Toim.) 2017 :Sosiaalityö digitalisaa-
tiossa. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja C. 

Työpapereita 58.  

Granholm, C. 2016: Social work in digital transfer : blending 

services for the next generation. Väitöskirja. Helsinki: Hel-

singin yliopisto.  

 

Tein hakua vielä 1.11.2018 sekä ARTO-, että Melinda -tietokannoista hakusanoilla ”verk-

koso?” ja ”esosiaali?”, koska tiesin digitaaliseen sosiaalityöhön viitatun myös termeillä 

verkkososiaalityö (Ritvanen 2015) ja eSosiaalityö (Kairala 2017, 7), mutta ne eivät tuotta-

neet tulosta. Hakusana ”verkkoso?” ei tuottanut Melindasta yhtään aiheeseeni liittyvää 

vastausta ja hakusanalla ”esosiaali?” aiheeseen liittyväksi viitteeksi löytyi ainoastaan Sosi-

aalityö digitalisaatiossa -artikkelikokoelma, jonka olin saanut vastaukseksi muillakin haku-

sanoilla. ARTO -haulla ”esosiaali?” -hakusana tuotti vain yhden viitteen, joka ei liittynyt tut-

kimusaiheeseeni ja hakusana ”verkkoso?” tuotti 136 vuosina 2015-2018 julkaistua viitettä, 

mutta yksikään niistä ei liittynyt tutkimaani aiheeseen. 

ARTO- ja Melinda tietokantojen hauilla löytyneiden aineistojen lisäksi valitsin Jonna Ritva-

sen vuonna 2015 julkaistun pro gradu -tutkimuksen nimeltä Mitä on verkkososiaalityö? 

Tulkitseva käsitetutkimus verkossa tehtävästä sosiaalityöstä. Kyseinen tutkimus valikoitui 
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aineistoksi Sosiaalityö digitalisaatiossa -artikkelikokoelman kautta. Ritvanen on kirjoittanut 

kokoelmaan artikkelin, jossa hän kertoo pro gradu -tutkimuksestaan ja sen keskeisistä tu-

loksista. Koska Ritvasen tutkimuksen aihe liittyy olennaisesti omaan tutkimusaiheeseeni, 

halusin ottaa siitä tarkemmin selvää ja tein aineistohakua vielä 5.11.2018 Google-hakuko-

neella hakusanalla ”verkkososiaalityö”. Ensimmäiseksi tulokseksi sain Ritvasen pro gra-

dun. Alla olevaan taulukkoon kokosin opinnäytetyöni tutkimusaineistoiksi valikoituneet te-

okset. 

Taulukko 3. Kirjallisuuskatsaukseen valittu aineisto. 

Tekijä Aineisto Kuvaus ja perusteet 

valinnalle 

Toim. Kivistö 

M. & Päykkö-

nen K. 2017. 

Sosiaalityö digitalisaatiossa. Lapin yliopiston yhteiskuntatie-

teellisiä julkaisuja C. Työpapereita 58. Rovaniemi : Lapin yli-

opisto. Saatavissa: http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63035 

Lapin yliopiston suunnittele-

man eSosiaalityön maisteri-

koulutus -hankkeen loppujul-

kaisu. Kattava artikkeliko-

koelma tämän hetken digitaa-

lisista sosiaalipalveluista ja 

niiden tutkimuksesta, sekä 

käytännön kokemuksista. 

Granholm, C. 

2016 

Social work in digital transfer : blending services for the next 

generation. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto. Saata-

vissa: https://fskc.fi/Site/Data/2067/Files/C_Gran-

holm_DR_avhd_2016_PDF_version.pdf 

Sulautuvan sosiaalityön kehit-

täminen, kasvokkaisen ja ver-

kossa tapahtuvan sosiaalityön 

yhdistäminen, sulauttaminen. 

Koivumäki L. 

2017 

Se on vaan niin tätä päivää, etten minä tiedä onko tässä mitään 

erikoista." : sosiaalihuollon ammattilaisten kokemuksia sähköi-

sestä palvelusta. Pro Gradu. Tampere: Tampereen yliopisto. 

Saatavissa: https://tampub.uta.fi/bitstream/han-

dle/10024/102503/1512726671.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Sosiaalihuollon sähköisten 

palveluiden hyötyjä ja haittoja 

sosiaalihuollon ammattilais-

ten näkökulmasta. Tuoretta 

tietoa käytännön kokemuk-

sista digitaalisista sosiaalipal-

veluista. 

Ritvanen J. 

2015 

Mitä on verkkososiaalityö? Tulkitseva käsitetutkimus verkossa 

tehtävästä sosiaalityöstä. Itä-Suomen Yliopisto. Saatavissa: 

http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-

20150955/urn_nbn_fi_uef-20150955.pdf  

Verkossa toteutettavan sosiaa-

lityön tutkimusta, sen mah-

dollisuuksia ja ajatuksia sen 

kehittämisestä. 

 

http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63035
https://fskc.fi/Site/Data/2067/Files/C_Granholm_DR_avhd_2016_PDF_version.pdf
https://fskc.fi/Site/Data/2067/Files/C_Granholm_DR_avhd_2016_PDF_version.pdf
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/102503/1512726671.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/102503/1512726671.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20150955/urn_nbn_fi_uef-20150955.pdf
http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20150955/urn_nbn_fi_uef-20150955.pdf
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4.3 Valittu aineisto 

Sosiaalityö digitalisaatiossa on Lapin Yliopiston yhteiskuntatieteellinen, eSosiaalityön 

maisterikoulutus -hankkeen loppujulkaisu, jossa sosiaalialan ammattilaiset kuvaavat artik-

keleissaan digitaalisen sosiaalityön tilaa vuoden 2017 lopulla ja pyrkivät ennakoimaan 

myös tulevaa. Teoksessa on sekä tieteellisiä, että kokemuksellisia tekstejä, joissa kuva-

taan kyseistä ilmiötä useasta eri näkökulmasta (Kivistö & Päykkönen 2017, 14 – 15). Juuri 

monipuolisuutensa vuoksi valitsin kokoelman aineistoksi opinnäytetyöhöni, sillä aineis-

tosta on löydettävissä sosiaalityöhön digitaalisia mahdollisuuksia sekä käytännön, että 

teorian kautta. Esittelen seuraavissa kuudessa kappaleessa kokoelmasta tutkimusaineis-

toksi ottamani artikkelit. Viimeisissä kolmessa kappaleessa esittelen muut kolme aineis-

toksi valitsemaani tutkimusta. 

Leena Tikkala (2017, 43 – 55) tarkastelee artikkelissaan Sosiaalityön asiantuntijuus digita-

lisaatiossa, minkälaista asiantuntijuutta sosiaalityöltä vaaditaan digitalisoituneessa toimin-

taympäristössä. Artikkelin taustalla on Tikkalan kirjoittama pro gradu -tutkielma, jossa hän 

on rakentanut sosiaalityön asiantuntijuuden teoriaa kriittisen teorian pohjalta. Loppujohto-

päätöksenä artikkelissa käsittellään sosiaalityön asiakkaan tavoittamista kontekstilähtöi-

sesti. Verkkoulottuvuus on sosiaalityölle uusi konteksti, jonka myötä myös sosiaalityön 

asiantuntijuuteen kohdistuu muutospaine.  

Sähköiset tietojärjestelmät ovat suuressa roolissa sosiaalityön käytännöissä. Artikkelis-

saan Tietojärjestelmät osana sosiaalityön tiedonmuodostusta, Susanna Salovaara (2017) 

pohtii tietojärjestelmien käyttöä sekä hyödyn, että haitan näkökulmasta. Hän ehdottaa, 

että sosiaalityön tiedonmuodostuksen teoriaa käytettäisiin tietojärjestelmien kehittämisen 

tukena. Käytän Salovaaran artikkelia lähteenä erityisesti sähköisen tietojärjestelmän hyö-

tyjen poimimiseen. 

Arja Kilpeläisen ja Tanja Sälevän (2017) artikkelista Etäältä lähelle – lähipalveluja lappilai-

sille teknologiavälitteisesti, havaitsin löytyvän erityisesti digitalisaation mahdollistamia so-

siaalityön saavutettavuuden edistämisen ajatuksia. He kertovat artikkelissaan Lapin ensi- 

ja turvakoti ry:n kehittämistä ja tarjoamista sähköisistä sosiaalipalveluista ja tuovat esiin 

asiakkaiden eriarvoisuuden näkökulman suhteessa vain kasvokkain tapahtuvaan palve-

luun nähden. Ilman sähköistä sosiaalipalvelua syrjässä asuvat asiakkaat voivat jäädä ko-

konaan ilman palveluita. He pohtivat myös sosiaalityön kehittämisen tilaa yhteiskunnan 

digitalisoituessa. 

Sosiaalityö näkyväksi verkossa – Ideasta valtakunnalliseksi projektiksi -artikkelissaan Ka-

tariina Kohonen ja Miina Arajärvi (2017) käsittelevät Helsingin ja Uudenmaan 
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sairaanhoitopiirissä kehitettyä verkkososiaalityötä ja sen kehittämisen laajentumista. He 

näkevät sosiaalityön asiantuntijuuden ja monialaisen yhteistyön saavan uusia mahdolli-

suuksia digitalisaation myötä ja heidän mielestään kyse on asiakkaan edusta. Heidän ar-

tikkelinsa tavoitteena on kannustaa sosiaalityöntekijöitä digitaalisten palveluiden kehittä-

miseen ja vähentää myös ennakkoluuloja aiheeseen liittyen. Artikkelin avulla pyrin perus-

telemaan digitaalisen sosiaaliohjauksen hyötyjä mm. asiantuntijuuden kehittämisen näkö-

kulmasta. 

Sosiaalisen median työkäyttöä pohtivalla artikkelillaan Sosiaalityö verhojen takaa someen 

– 7 somemyyttiä murrettavaksi, Minna Helynen (2017) toivoo herättävänsä lukijansa ajat-

telemaan asiaa ja omaa suhtautumistaan siihen. Hän avaa sosiaalisen median käyttöä 

mm. työntekijän ja asiakkaan välisenä, että ammattilaisten välisenä tiedottamisen kana-

vana ja näkee sosiaalisen median voivan toimia työkäytössä hyvänä renkinä, mutta huo-

nona isäntänä. Artikkelista nousee esiin sosiaalisen median hyötykäyttö sosiaalityössä, 

joka on mielestäni hyvä ottaa huomioon myös osana digitalisoituvaa sosiaaliohjausta. 

Artikkelinsa nimen Kuinka voin auttaa? – Kokemuksia sosiaalityössä hyödynnettävistä di-

gipalveluista mukaisesti, Mirva Salmela ja Leena Mämmi-Laukka (2017) kuvaavat Oulun-

kaaren kuntayhtymässä sosiaalityön käytössä olevia digitaalisia toimintoja. He ovat kes-

kustelleet sosiaalityön asiakkaiden kanssa vertaisryhmässä ja haastatelleet kuntayhtymän 

sosiaalityöntekijöitä artikkelia varten, aiheena sosiaalityön digitalisaatio. Lisäksi he kerto-

vat omista kokemuksistaan aiheeseen liittyen. 

Myös Leena Koivumäki (2017) on pro-gradu -työssään tutkinut sosiaalihuollon ammatti-

laisten kokemuksia sähköisestä palvelusta. Hän tarkastelee tutkielmassaan näkemyksiä 

sähköisen sosiaalipalvelun hyödyistä ja haitoista aineistonaan kahden organisaation am-

mattilaisten haastattelut. Koivumäen tutkimuksen kohdeorganisaatiossa työntekijät ovat 

ehtineet kokeilla sähköisten palvelujen käyttöä erimittaiset ajat. Koska pyrin omalla opin-

näytetyölläni tuottamaan tietoa sosiaaliohjaajille, on mielestäni tärkeä tuoda esiin sellais-

ten sosiaalihuollon ammattilaisten näkökulma, jotka ovat jo käyttäneet sähköisiä palve-

luita. 

Camilla Granholm (2016) on kehittänyt väitöskirjassaan Social wok in digital transfer: 

blending services for the next generation sulautuvan sosiaalityön viitekehyksen, joka ku-

vaa ja paikantaa informaatio- ja kommunikaatioteknologian risteyskohtia. Viitekehys toimii 

myös digiajan online- ja offline- ulottuvuuksien sosiaalityön tutkimuksen työkaluna. Tutki-

muksessaan hän on keskittynyt nuorten ja nuorten aikuisten informaatio- ja kommunikaa-

tioteknologian käyttöön ja sen hyödyntämiseen vaikeissa elämäntilanteissa. Hänen näke-

myksensä perustuu neljään osatutkimukseen, joiden aineistot on julkaistu vuosina 2005–
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2014. Väitöskirjan anti opinnäytetyölleni on Granholmin aineistostaan tekemissä johtopää-

töksissä, joihin sulautuva sosiaalityö perustuu, sillä niissä tuodaan esiin erityisesti asiak-

kaan hyötyjä digitaalisessa sosiaalityössä. 

Jonna Ritvasen (2015) pro gradu -tutkielma pyrkii määrittelemään verkkososiaalityötä. Rit-

vanen toteaa, että jos sosiaalihuollon palvelut siirtyvät verkkoon, sosiaalityökin siirtyy ai-

nakin osittain verkkoon. Käsitetutkimuksessaan hän on pyrkinyt selvittämään, millaisia si-

sältöjä verkossa tehtävälle sosiaalityölle rakentuu ja tutkimuksen aineiston hän on koon-

nut kirjallisuuskatsauksen avulla. Keskityn opinnäytetyössäni erityisesti Ritvasen löytämiin 

verkkososiaalityön mahdollisuuksiin, jotka hän on jaotellut neljään näkökulmaan: tiedon 

vaihdon ja vuorovaikutuksen monimuotoistuminen, sosiaalityön palvelut, sosiaalityön pro-

sessit, sekä sosiaalityön profession kehittyminen. 
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5 AINEISTON ANALYYSI 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on laadullinen tutkimus, jonka tulosten analysointiin voidaan 

käyttää sisällönanalyysiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91). Kirjallisuuskatsaukseen valitusta 

aineistosta pyritään luomaan jäsentynyt kokonaisuus, joka analysoi katsaukseen valittuja 

tutkimuksia. (Kangasniemi, ym. 2013, 296) Aineiston käsittelyssä olen käyttänyt induktii-

vista sisällönanalyysiä, joka pyrkii etenemään aineistolähtöisesti. Induktiivisella analyysita-

valla luodaan abstrahoinnin, eli pelkistämisen avulla käsitteitä (Kyngäs, ym. 2011, 139-

140). Loin aineistosta ensin pelkistettyjä ilmauksia ja kokosin niistä yhteen teemoja, joiden 

avulla pyrin avaamaan aineistosta esiin nousseita vastauksia tutkimuskysymykseeni.  

 Aloitin aineiston analyysin  lukemalla aineistot niin, että alleviivasin kaikki niistä löytämäni 

sosiaalityön digitalisaatioon liittyvät hyödyt. Käytin alleviivaamiseen värikoodeja siten, että 

kaikki asiakkaan hyödyt merkitsin sinisellä ja kaikki sosiaalihuollon ammattilaisten hyödyt 

merkitsin oranssilla värillä. Sivun marginaaliin alleviivatun tekstin viereen kirjoitin pelkistet-

tyjä ilmauksia sen mukaan, minkälaisesta hyödystä mielestäni oli kysymys, esimerkiksi 

”osallisuus” tai ”matala kynnys”. Näin sain luotua aineistosta kaksi teemaa; asiakkaan 

hyödyt ja sosiaalihuollon ammattilaisen hyödyt. Molempien teemojen sisällä luokittelin pel-

kistetyt ilmaisut vielä pienempiin alaluokkiin. 

Jaoin asiakkaan näkökulmasta löytämäni hyödyt neljään eri ryhmään sen mukaan, onko 

kyse mielestäni viestintään, palveluihin, osallisuuteen tai saavutettavuuteen liittyvistä hyö-

dyistä. Ammattilaisen näkökulmasta hyödylliset asiat jaoin kolmeen ryhmään, joita ovat 

viestintä, prosessi ja asiantuntijuus. Sekä asiakkaan, että ammattilaisen näkökulmasta yh-

teisenä hyötynä erottui yksi teema, jonka nimesin otsikolla ”uuden mahdollistaminen”, jolla 

tarkoitan asiakkaan ja ammattilaisen yhteistyöllä tuotettavaa uudenlaista sosiaalityön ta-

paa. Alla olevalla kuviolla (Kuvio 1) pyrin selkiyttämään tekemääni teemoittelua. 

 

 

 

  

 

  

Kuvio 1. Aineistosta löytyneet teemat. 

Asiakas Ammattilainen 

Viestintä 

Palvelut 

Osallisuus 

Saavutet-

tavuus 

Viestintä 

Prosessi 

Asian-

tuntijuus Uuden mahdollistaminen 
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Seuraavissa alaluvuissa olen pyrkinyt referoimaan aineistosta opinnäytetyöni tutkimusky-

symyksiin vastaavat sisällöt. 

5.1 Asiakas palvelun keskiössä 

Viestintä 

Verkossa toteutettava sosiaalityö voi tehdä vuorovaikutuksesta monipuolisempaa, kun 

viestinnässä voidaan käyttää esimerkiksi kuvaa, videovälitteisyyttä tai sähköpostia (Gran-

holm 2016, 65). Koivumäen (2017, 40–41, 77) mukaan asiakkaat ovat saaneet uuden 

väylän viestintään ammattilaisten kanssa ja sähköinen yhteydenpito on lisännyt yhteyden-

ottojen määrää organisaatiossa, jossa palvelu on vasta otettu käyttöön. Sosiaalihuollon 

ammattilaiset ovat kokeneet asiakkaan säästävän aikaa uuden viestintäkanavan avulla.  

Sosiaalihuollon ammattilaiset ovat nähneet asiakkaan hyödyn sähköisen yhteydenoton 

osalta myös siinä, että kynnys ottaa yhteyttä madaltuu, kun yhteydenottopyynnön voi 

tehdä itselle sopivalla hetkellä. Asiakas hyötyy siitäkin, että ammattilainen vastaa hänelle 

silloin, kun hänellä on siihen sopiva hetki, jolloin ammattilainen pystyy muodostamaan laa-

dukkaamman vastauksen. Kun ammattilaisen vastaus tulee asiakkaalle kirjallisena säh-

köiseen palveluun, hän voi lukea sen silloin kun hänelle itselleen sopii ja palata siihen 

vielä uudestaankin. Viestinnän kasvottomuus on myös nähty asiakkaan etuna, koska vai-

keista asioista voi olla helpompi kirjoittaa ilman kohtaamista. (Koivumäki 2017, 43, 46, 68, 

79.)  

Ammattilaiset ovat havainneet asiakkaiden hyötyvän siitä, että sähköinen palvelu on käy-

tettävissä joka päivä ympäri vuorokauden, minkä johdosta asiakkaat voivat ottaa yhteyttä 

silloin kun siihen on mahdollisuus. Ongelmat asiakkaiden elämässä eivät sijoitu vain virka-

aikaan, vaan useimmiten sen ulkopuolelle. Organisaatiossa, jossa sähköinen palvelu on 

hiljattain otettu käyttöön, ammattilaiset näkivät sen parantaneen sosiaalihuollon palvelujen 

laatua juuri siitä syystä, että asiakkaan viestintä ja yhteydenpito ammattilaisten kanssa oli 

parantunut. (Koivumäki 2017, 41–42.) 

Sähköisen palvelun kautta asioiminen voi sosiaalihuollon ammattilaisten mukaan lisätä 

myös asiakkaan oikeusturvaa, koska kaikesta, mitä asiakas ja työntekijä kirjaavat tietojär-

jestelmään, jää jälki. Puhelimessa asiointia ei voida tarkistaa jälkeenpäin, mutta sähköi-

seen palveluun kirjattuun voidaan aina palata, joten ammattilaisen on kirjattava asiat oi-

kein. (Koivumäki 2017, 78.) 
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Palvelut 

Ritvanen (2015, 44, 45) arvioi sosiaalityön tarjoamien palveluiden voivan monipuolistua, 

kehittyä ja uudistua verkkovälitteisyyden ansiosta. Verkkososiaalityö voi myös parantaa 

asiakkaan valinnanvapautta, kun erilaisia palveluvaihtoehtoja on tarjolla enemmän. Gran-

holm (2016, 65) pohtii tutkimuksessaan informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttöä 

sosiaalityössä yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden näkökulmasta. Oli kyse sitten tie-

don hakemisesta tai yhteyden ottamisesta, asiakkaat hyötyvät siitä, että tärkeä tieto on 

helposti saavutettavissa. Kirjoitetun tekstin lisäksi hän pitää suositeltavana tarjota tietoa 

informaatio- ja kommunikaatioteknologian välityksellä myös vaihtoehtoisin menetelmin, 

kuten kuvien, äänen ja lyhyiden videoiden avulla. Hänen mielestään asiakkaan itsemää-

räämistä kunnioitetaan yhtä lailla tarjoamalla tietoa niin virtuaalisessa, kuin fyysisessäkin 

ulottuvuudessa. 

Koivumäen (2017, 75, 43, 79) haastattelemat sosiaalihuollon ammattilaiset ovat kokeneet 

sähköisen palvelun parantavan asiakaspalvelua mm. helpottamalla asiakkaan ohjautu-

mista suoraan oikeaan palveluun, jolloin ns. asiakkaan luukuttaminen palvelusta toiseen 

vähenee ja palveluprosessi nopeutuu. Asiakkaan asiointia voisi auttaa esimerkiksi sähköi-

sillä lomakkeilla, jotka voisivat toimia asiakasta ohjaavasti. Tällöin asiakkaan olisi hel-

pompi täyttää lomake ja kaikki kohdat tulisivat kerralla täytetyiksi.  

Koivumäen (2017, 45, 48) tutkimuksen kohdeorganisaatioissa sähköisessä palvelussa 

asiakas voi täyttää esitietolomakkeita, jättää yhteydenottopyynnön tai hakemuksen tar-

peensa mukaiseen palveluun, sekä tehdä sähköisen ajanvarauksen. Salmelan & Mämmi-

Laukan (2017, 163) esittelemässä Oulunkaaren kuntayhtymässä on näiden palveluiden 

lisäksi käytössä verkkosivustolta löytyvä chat-palvelu, jonka he näkevät voivan toimia ma-

talan kynnyksen asiointiväylänä. Asiointi chatissa tapahtuu anonyymisti ja sillä pyritään 

mahdollistamaan yleistä neuvontaa ja palveluohjausta. Nimettömässä palvelussa asiak-

kaan on helpompi kysyä myös pieniä asioita, joita ei perinteisin keinoin ehkä tulisi kysy-

neeksikään. Granholm (2016, 67, 65) arvioi virtuaalisen ulottuvuuden voivan vähentää 

epätasa-arvoista kohtelua ja syrjintää viestinnän tapahtuessa kasvottomasti tai täysin ano-

nyymisti. Asiakkaiden anonyymin kontaktin mahdollistaminen sosiaalityöntekijöiden 

kanssa informaatio- ja kommunikaatioteknologian välityksellä voidaan nähdä hyödyllisenä 

myös asiakkaan tietosuojan kannalta.  

Osallisuus  

Granholm (2016, 66) käsittelee informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa ihmisoikeuksien 

ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoi-

keusneuvoston raportissa on todettu internetyhteyden olevan ihmisoikeus (LaRue 2011, 
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Granholm 2016, 66 mukaan) ja eettisesti kestävän sosiaalityön ja sulautuvan sosiaalityön 

tulee pyrkiä edistämään kaikkien ihmisten mukaan ottamista myös digitaaliseen ulottuvuu-

teen. Tikkala (2017, 54) ajattelee samansuuntaisesti todetessaan, että uuden sosiaalisen 

ominaisuutena ovat sekä verkoton, että verkkoulottuvuus. Ihmiset elävät molemmissa 

konteksteissa ja molemmissa voi esiintyä sosiaalisia ongelmia, joista sosiaalityön tulisi 

olla tietoinen.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää uudistamalla ja teknologioita ja sovelluksia ke-

hittämällä voidaan parantaa osallisuutta ja asiakkaan tiedollista kumppanuutta. Asiakkaan 

todellinen osallisuus voidaan saavuttaa, kun hänelle tarjoutuu mahdollisuus osallistua tie-

donmuodostusprosessiin, mikä osaltaan heikentää sosiaalityöntekijän valta-asemaa suh-

teessa asiakkaaseen, eli heikentää sosiaalityön käytännössä vallitsevaa kontrollisuhdetta. 

(Ritvanen 2015, 47.) 

Asiakkaan on koettu pääsevän paremmin osalliseksi omaan asiakasprosessiinsa sähköi-

sen hakulomakkeen avulla, johon hän itse kirjaa ongelmansa ja kysymyksensä. Ammatti-

laiset ovat todenneet asiakkaan äänen tulevan paremmin esiin, kun hän itse kirjoittaa ku-

vauksen tilanteestaan sähköiseen tietojärjestelmään. Mahdollisuus kirjoittaa itse huoles-

taan voi lisätä asiakkaan osallisuutta ja aktiivisuutta oman asian hoitamisessa ja tavoittei-

den asettamisessa. Sosiaalihuollon ammattilainen on todennut asiakkaan voivan proses-

soida tilannettaan jo pidemmälle kirjoittaessaan sitä auki hakulomakkeelle. (Koivumäki 

2017,43–44, 76.) 

Saavutettavuus 

Virtuaalisen ulottuvuuden hyödyntäminen sosiaalityössä voi mahdollistaa ammattilaisten 

paremman tavoitettavuuden ja helpottaa niin olemassa olevien kuin mahdollisten tulevien-

kin asiakkaiden tavoittamista. Sosiaalipalveluiden tarjoaminen virtuaaliulottuvuudessa voi 

madaltaa asiakkaiden kynnystä ottaa yhteyttä ja joillekin on helpompaa keskustella arka-

luontoisista asioista verkossa kasvokkaisen kohtaamisen sijaan. Asioiden käsittely ano-

nyymisti verkossa voi madaltaa kynnystä ottaa niitä esiin myös kasvokkaisessa keskuste-

lussa. (Granholm 2016, 21, 67, 68.) Asiakkaiden palveluun hakeutumista ja palveluiden 

löytämistä voidaan helpottaa esimerkiksi siten, että asiakkaat voivat tutustua palveluun ja 

muodostaa siitä mielikuvaa jo etukäteen sosiaalisen median kautta (Helynen 2017, 174). 

Palveluiden saatavuuden ja asiakkaiden yhdenvertaisuuden mahdollistamiseksi teknolo-

giavälitteiset palvelut saattavat joissain tilanteissa olla ainoa mahdollinen vaihtoehto. Kil-

peläinen ja Sälevä (2017, 142)  toteavat artikkelissaan, että pienillä pohjoisen paikkakun-

nilla vertaisryhmien toteuttamisen haasteina on nähty osallistujien vähäinen määrä ja 
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liiallinen tuttuus. Riittävän osallistujamäärän saavuttamiseksi kohteena oleva alue olisi 

kasvatettava niin suureksi, etteivät etäisyydet olisi enää kohtuullisia kulkea.  

Kilpeläinen ja Sälevä (2017, 140–142) ovat kehittäneet Lapin ensi- ja turvakodeille tekno-

logiavälitteisiä palveluita juuri siitä syystä, että asiakkaiden on pitkien etäisyyksien vuoksi 

vaikea tulla paikan päälle. Heidän haastattelemansa asiakkaat ovat pitäneet etäyhteyden 

välityksellä toteutettavaa tapaamista työntekijän kanssa mahdollisena ja jopa helpompana 

kuin kasvokkainen kohtaaminen. Internetin välityksellä kohtaamista vaativa palvelu on 

mahdollista toteuttaa asiakkaalle sopivana ajankohtana. Granholmin (2016, 68) mukaan 

nuoret henkilöt hakevat sosiaalista tukea ennemmin virtuaalisesta kuin fyysisestä ulottu-

vuudesta, johon on syynä sähköisen palvelun jatkuva saatavuus ja oikea-aikaisuus. Kivi-

mäen (2017, 76, 68) tutkielman mukaan sosiaalihuollon ammattilaiset ovat kokeneet säh-

köisen palvelun edistäneen sosiaalipalveluiden saavutettavuutta ja asiakaslähtöisyyttä, 

sillä asiakkaat saavat välimatkoista ja asuinpaikasta riippumatta samanlaatuista ja tasa-

arvoista palvelua.  

Digitaalisilla palveluilla voidaan edistää vammaisten ja maahanmuuttajien asemaa kääntä-

mällä verkkopalvelut useammalle kielelle ja kehittämällä erilaisia kommunikoinnin välineitä 

(Salmela & Mämmi-Laukka 2017, 159). Maahanmuuttajien ja pakolaisten integraatiota ja 

osallisuuden kokemusta voidaan parantaa informaatio- ja kommunikaatioteknologisin väli-

nein. Heidän osallisuuttaan uudessa yhteiskunnassa voidaan lisätä esimerkiksi tarjoa-

malla tietoa paikallisesta ympäristöstä, kulttuurista ja tavoista. Verkon välityksellä voidaan 

tavoittaa myös asiakkaita, jotka tarvitsevat ammatillista tukea siitä huolimatta, että tukena 

on myös oma sosiaalinen verkosto. Voidessaan avautua asiassaan neutraalille taholle 

asiakas saa mahdollisuuden tarkastella ongelmaansa uudesta näkökulmasta. (Granholm 

2016, 74, 68).  

5.2  Ammattilainen uuden äärellä 

Viestintä 

Koivumäen (2017, 40, 66, 69) haastattelemat sosiaalihuollon ammattilaiset ovat nähneet 

sähköisissä palveluissa useita positiivisia puolia erityisesti viestinnän ja palveluprosessien 

näkökulmasta. Sähköisen palvelun myötä yhteydenpito asiakkaan kanssa on muuttunut 

monipuolisemmaksi. Organisaatiossa, jossa sähköinen palvelu oli ollut käytössä yli vuo-

den, ammattilaiset kokivat sen tuoneen uuden väylän yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa, 

puheluiden määrä oli vähentynyt merkittävästi ja asiointi sähköisessä palvelussa koettiin 

vähemmän kuormittavaksi kuin asiointi puhelimitse. Salmelan ja Mämmi-Laukan (2017, 
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164) haastattelemat sosiaalityöntekijät ovat kokeneet Skype-tapaamiset asiakkaiden 

kanssa joustavaksi tapaamisen muodoksi. 

Koivumäen (2017, 46, 48, 68) haastattelemat ammattilaiset ovat kokeneet sähköisen pal-

velun hyödyksi sen, että asiakkaan viestiin voidaan vastata silloin, kun ammattilaisella on 

siihen sopivasti aikaa. Ammattilaisella on mahdollisuus varata viestiin vastaamiselle oma 

aikansa ja oman työskentelyn suunnittelu helpottuu, kun on mahdollista keskittyä yhteen 

asiaan kerrallaan. Puhelimella tehtäviin yhteydenottoihin ammattilaisen on vastattava tiet-

tynä puhelinaikana ja vastauksia on annettava nopeasti ilman valmistautumista, jolloin 

palvelun laatu ei ole samalla tasolla ajan kanssa muodostetun vastauksen rinnalla. 

Ritvasen (2015, 51) mukaan sähköisten tietojärjestelmien käyttö organisaatioiden väli-

sessä tiedonvaihdossa voi mahdollistaa paremman tiedonsaannin eri organisaatioiden vä-

lillä, jolloin tietoa on käytettävissä runsaammin, eikä asiakkaan tarvitse kertoa samoja asi-

oita useaan otteeseen. Oulunkaaren kuntayhtymässä etäyhteyksien käyttö viranomaisten 

ja eri asiantuntijoiden välillä on havaittu käytännölliseksi tavaksi tehostaa työajan käyttöä, 

koska aikaa ei tarvitse käyttää matkustamiseen (Salmela & Mämmi-Laukka 2017, 162). 

Koivumäen (2017, 48,67) mukaan sähköiseen palveluun tulevat ilmoitukset ja viestintä yh-

teistyöorganisaatioiden kanssa vähentävät suuresti kirjaamisen määrää. Sosiaalihuollon 

ulkopuoliset viranomaisetkin voivat tehdä ilmoituksia sähköisesti virka-ajan ulkopuolella.  

Sosiaalialan ammattilainen voi Helysen (2017,170–174) mukaan käyttää työssään viesti-

miseen myös sosiaalista mediaa. Hän näkee sen voivan korvata joitain aikaisempia työta-

poja, ja käyttää esimerkkinä artikkelissaan Helsingin silloisen apulaiskaupunginjohtajan 

Pekka Saurin sosiaalisen median käyttöä. Twitter-tiliä hyödyntäen Sauri mm. vastaa asia-

kaspalautteisiin, jolloin hän on tavoittaa enemmän ihmisiä kerralla ja pystyy olemaan pa-

remmin vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa, kuin aikaisemmin sähköpostia käyttäes-

sään. Sosiaalisessa mediassa yhdellä viestillä voidaan tavoittaa suuria määriä ihmisiä. 

Viestimällä sosiaalisessa mediassa esimerkiksi työntekijöiden kuvia jakamalla voidaan 

asiakkaille antaa tietoa tarjottavista palveluista. Asiakas voi tutustua ammattilaisiin ja hei-

dän ajatuksiinsa jo etukäteen seuraamalla heitä sosiaalisen median sovelluksissa, jolloin 

myös kynnys ottaa yhteyttä madaltuu. Sosiaalisen median avulla voidaan myös luoda po-

sitiivisempaa mielikuvaa organisaatiosta ja palvelusta, tarjota uusi tapa ottaa yhteyttä, olla 

vuorovaikutuksessa ja löytää palveluita. 

Prosessit 

Koivumäen (2017, 77, 76, 45, 47) mukaan sähköinen palvelu on vaikuttanut sosiaalihuol-

lon ammattilaisten työn joustavuuteen ja tehokkuuteen positiivisesti. Verkkoneuvontapal-

velun ja sähköisen viestinnän avulla on pystytty vähentämään puhelinasiointia asiakkaan 
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kanssa. Kun asiakkaan yhteydenotto ohjautuu sähköisesti suoraan oikealle taholle ja asia-

kas pääsee heti oikeaan palveluun, hänen palveluprosessinsa nopeutuu, mistä on hyötyä 

työntekijällekin. Työn nopeutuessa ja helpottuessa vapautuu resurssia, jota voidaan hyö-

dyntää esimerkiksi kasvokkaisiin tapaamisiin. Kohonen & Arajärvi (2017, 158) näkevät 

kasvokkaiselle kohtaamiselle säästyvän aikaa asiakkaiden kyetessä hyödyntämään verk-

kopalveluita osana elämänhallintaansa toimintakykynsä ja osaamisensa mukaisesti. Tä-

män he näkevät myös työn kuormittavuutta vähentävänä seikkana.  

Ritvasen (2015, 48) mukaan sosiaalityön prosessit voivat muuttua jouhevammiksi tietotek-

niikan avulla, kun käytössä ovat esimerkiksi sähköinen ajanvaraus ja asiakasta voidaan 

ohjata palveluihin verkossa. Verkon käyttäminen voi vapauttaa aikaa muulle työskente-

lylle, koska se mahdollistaa ajan säästymisen, kun tieto on saatavissa verkosta nopeasti. 

Ajan säästyminen on todettu sähköisen palvelujärjestelmän eduksi myös Koivumäen 

(2017, 69) tutkimuksessa. Asiakkaan asian tullessa otetuksi käsittelyyn, sähköisestä pal-

velujärjestelmästä lähtee asiakkaalle tieto, joten asiakkaan ei tarvitse erikseen soittaa ja 

kysyä asiaa, mikä säästää myös ammattilaisen aikaa. 

Asiakkaan osallisuuden kasvaessa hänen kirjatessaan itse omia tietojaan tietojärjestel-

mään on mahdollista keventää ammattilaisen kirjaamiseen kuluvaa aikaa ja päällekkäistä 

kirjaamista. Tällöin tieto tulee kirjatuksi niin kuin asiakas asian näkee, eikä sen säilyttämi-

nen ole välillisesti ammattilaisen muistin varassa. Tämä vähentää ammattilaisen työn 

kuormaa ja asiakkaan ei tarvitse tuottaa samaa tietoa useaan kertaan, jos tietoa voidaan 

kopioida suoraan esimerkiksi palvelutarpeen arviointilomakkeelle. (Koivumäki 2017, 44.) 

Salmela & Mämmi-Laukka (2017, 162) toteavat verkon välityksellä toteutettavan sähköi-

sen asiakastietojärjestelmän vähentävän kaksinkertaista kirjaamista ja siten säästävän ai-

kaa, koska ammattilainen voi kirjata kotikäynnillä esiin tulleet asiat jo paikalla ollessaan 

kannettavalla tietokoneellaan. Järjestelmästä on mahdollista tarkistaa myös tapaamiseen 

liittyviä tärkeitä asiakastietoja. Koivumäen tutkimuksessa(2017, 47, 78) sosiaalialan am-

mattilainen tuo esiin oikeusturvan näkökulman sähköisten palvelujen etuna. Kun asiak-

kaan ja ammattilaisen välinen viestintä tapahtuu kirjallisesti ja jää talteen, on helpompi tar-

vittaessa palata tarkistamaan mitä on keskusteltu. Tämä voi toimia mahdollisia oikeuspro-

sesseja ehkäisevänä keinona, eikä keskustelun anti ole vain ammattilaisen muistin va-

rassa.  

Asiantuntijuus 

Verkkososiaalityön digitalisaatio on oman asiantuntijuuden ja osaamisen kehittämistä ja 

se tarjoaa mahdollisuuden uudenlaisten menetelmien ja innovaatioiden luomiseen. Se on 

myös oman asiantuntijuuden esille tuomista verkkopalveluna, sekä muutostyötä, jonka 
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tavoitteena on terävöittää sosiaalityön asiantuntijuutta ja tehostaa sosiaalityötä. (Kohonen 

& Arajärvi 2017, 153, 157.) Sosiaalityön asiantuntijuudella on mahdollisuus kehittyä ver-

kossa tarjottavan tiedon avulla. Tutkittu tieto on helpommin saatavilla sähköisenä kuin pai-

nettuna ja tietoa voidaan vaihtaa muiden ammattilaisten kanssa esimerkiksi chatin tai säh-

köpostin välityksellä. Samoja välineitä käyttäen ammattilaisten kesken on mahdollista 

myös tarjota ja vastaanottaa vertaistukea ja käsitellä haastaviakin asiakastilanteita yh-

dessä. (Ritvanen 2015, 53, 54.)  

 Helynen (2017, 172, 174) näkee työntekijän voivan kehittää osaamistaan sosiaalisen me-

dian avulla. Sen kautta työntekijä voi seurata alan tärkeitä tapahtumia ja uutisia, sekä 

merkitä muistiin tärkeitä asioita kirjanmerkein. Sosiaalinen media mahdollistaa työntekijän 

osallistumisen alan tapahtumiin etäyhteydellä, jolloin on myös mahdollista kommentoida ja 

tuottaa yhteistä sisältöä. Sosiaalinen media mahdollistaa paremman vuorovaikutuksen 

ammattilaisten kesken, sillä sen avulla tietoa alan hyvistä käytännöistä voidaan vaihtaa 

ammattilaisten fyysisistä etäisyyksistä riippumatta.  

Ritvanen (2015, 50) kuvailee tietotekniikan hyödyntämisen voivan mahdollistaa rakenteel-

lista sosiaalityötä, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa asiakastyön prosesseista yhteiskun-

nallisen päätöksenteon tueksi. Hän näkee verkon avulla voitavan tuottaa tietoa sosiaali-

työn tietojärjestelmistä päättäjien hyödynnettäväksi. Helynen (2017, 172, 174) näkee tä-

hän voitavan hyödyntää myös sosiaalista mediaa, jossa ammattilaiset voivat tuottaa tietoa 

poliitikoiden hyödyksi esimerkiksi kuvia jakamalla, jolloin voidaan tehdä näkyväksi sitä, mi-

hin toimintaan investoituja rahoja käytetään. Hänen mielestään jokainen sosiaalityötä te-

kevä voi kertoa oman organisaation hyvistä käytännöistä ja korjata omaa alaa koskevia 

virheellisiä käsityksiä sosiaalisessa mediassa ja näin edistää sosiaalityötä. 

Uuden mahdollistaminen 

Ritvanen (2015, 44, 73) näkee sosiaalipalveluiden voivan uudistua ja monipuolistua ver-

kon kautta mm. paremman käytettävyyden ja saavutettavuuden ansiosta. Verkkososiaali-

työ itsessään ei muuta sosiaalityötä, mutta se voi antaa uusia mahdollisuuksia ja vaihto-

ehtoja työn toteuttamiseen. Salmela & Mämmi-Laukka (2017, 166) pohtivat artikkelissaan 

sitä, onko tarpeen tehdä tulevaisuudessa sosiaalityötä perinteisen virka-ajan klo 8-16 ul-

kopuolella. Ohjaus ja neuvonta, pientä resurssia vaativat nopeat palvelut, sekä jatkota-

paamiset voivat mahdollistua digitalisaation myötä entistä helpommin. Digitalisaatio mah-

dollistaa työn tekemisen silloin kun siihen on tarve ja toisaalta asettaa vaateen toiminnan 

nopeutumiselle, koska myös asiakkaat tottuvat nopeisiin digitaalisiin palveluihin. Sosiaali-

työn ammattilaiset ovat esimerkiksi huomanneet, että kun asiakkaan viestiin vastataan 
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riittävän nopeasti sähköisen palvelun kautta, vähentyvät sosiaalitoimeen tulevat puhelut 

huomattavasti (Koivumäki 2017,57, 77). 

Kohonen & Arajärvi (2017,156 – 157) näkevät digitalisaation mahdollistavan sosiaalialalla 

uudenlaisten työtapojen ja innovaatioiden kehittämisen, sekä vaikuttavuuden seurannan 

ja tutkimuksen. Heidän kehittämänsä pulmanavigaattori on hyvä esimerkki tästä. Pulma-

navigaattori tarjoaa asiakkaille tietoa, tukea ja apua verkossa osana Terveyskylän muita 

palveluita. Palvelun pilottiversio on valmistunut helmikuussa 2017. Pulmanavigaattori ke-

rää tietoa siitä, mihin vaikeuksiin ja minkälaisten sairauksien yhteydessä asiakkaat sitä 

käyttävät, ja tiedon pohjalta sitä pyritään kehittämään vastaamaan yhä enemmän asiak-

kaiden tarpeita. Verkkopalvelu on samaan aikaan hyödyksi asiakkaille, mutta pyrkii myös 

kehittymään jatkossa vieläkin asiakaslähtöisemmäksi. Verkkososiaalityötä kehittämälle he 

pyrkivät lisäämään sosiaalityön verkkopalveluiden näkyvyyttä, innovaatioita ja vaikutta-

vuutta sekä nyt että tulevaisuudessa. 

Salovaaran (2017, 66 – 69) mukaan sosiaalityön sekä tapaus-, että teoreettista tiedon-

muodostusta voidaan parantaa toimivalla tietojärjestelmällä. Tämän hetken teknologioilla 

voidaan mahdollistaa hyvin erilaisia tapoja esittää tietoa käyttäjälle. Hän ehdottaa, että so-

siaalityön tietojärjestelmien kehittämisen tukena käytettäisiin sosiaalityön tiedonmuodos-

tuksen teorioita, jolloin voitaisiin tietojärjestelmän avulla mahdollistaa teoreettisen ja ta-

pauskohtaisen tiedonmuodostuksen välinen vuorovaikutus. Teoreettisen tiedonmuodos-

tuksen kehittäminen vahvistaa sosiaalityön asiantuntijuutta ja hyvän tietojärjestelmän 

kautta teoria on hyödynnettävissä tapauskohtaisesti, mikä mahdollistaa sosiaalityön uu-

distumisen. Ritvanen (2015, 71) näkee sosiaalityön käytännön dokumentointia voitavan 

hyödyntää monipuolisemmin rakenteisen kirjaamisen avulla. Se voi mahdollistaa sekä so-

siaalityön asiantuntijuuden, että sosiaalityön palveluiden tuottamisen kehittämisen.  

Sosiaalihuollon ammattilaisten mielestä on tärkeää, että työntekijät saavat uuteen sähköi-

seen järjestelmään liittyen riittävästi koulutusta riittävän ajoissa ja kokevat tällä olevan 

merkitystä uuden palvelun käyttöönoton kannalta. Koulutuksen lisäksi tärkeänä pidettiin 

käyttökokemusten selvittämistä sieltä, missä järjestelmiä oli jo otettu käyttöön. Ennakoi-

valla tiedottamisella ammattilaiset saadaan orientoitumaan paremmin muutokseen. (Koi-

vumäki 2017, 61, 81.) Tiedon kerääminen valtaviin tietovarantoihin, tietoaltaisiin, mahdol-

listaa uuden ja laajemman tutkimuksen tekemisen. Optimaalisimmassa tilanteessa voi-

daan mahdollistaa ihmisten hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden ennustaminen ja ennalta-

ehkäisy. (Kohonen & Arajärvi 2017, 159.) 

Sosiaalihuollon ammattilaiset ovat kokeneet tärkeäksi, että sekä palveluprosesseja ym-

märtävät ammattilaiset, että asiakas otetaan sähköisten palvelujen kehittämistyöhön 
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mukaan. Asiakkaat voisivat erimerkiksi muodostaa raadin, joka osallistuisi sähköisten lo-

makkeiden suunnitteluun, jotta niistä saataisiin mahdollisimman asiakaslähtöisiä ja ym-

märrettäviä. Ammattilaisten mielestä olisi myös tarpeen lisätä sosiaalihuollon eri toiminto-

jen yhtenäisyyttä ja tiedon jakamista sähköisen palvelun kehittämiseksi, jotta esimerkiksi 

päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin. (Koivumäki 2017, 58–60, 80, 81.) 

Ritvanen (Ritvanen 2015, 49, 53–54) näkee, että verkkososiaalityöllä voidaan parantaa 

sosiaalityön vaikuttavuuden arviointia ja laadun parantamista. Tietotekniikan avulla voi-

daan seurata esimerkiksi erilaisten menetelmien toimivuutta ja mahdollistaa asiakkaalle 

helppo kanava palautteen antamiseksi, jolloin myös palautetta voitaneen käyttää vaikutta-

vuuden arvioinnissa. Palvelun laadun paranemisesta hyötyy eniten asiakas, jota varten 

palvelu on olemassa. Ritvasen mukaan sosiaalityön asiantuntijatieto on verkon kautta en-

tistä paremmin myös asiakkaan tavoitettavissa, mikä saattaa haastaa sosiaalityön asian-

tuntijuutta, mutta toisaalta mahdollistaa uudenlaisen yhteisen tiedonmuodostuksen, jossa 

ovat mukana asiakas, työntekijä, sekä jokin muu asiantuntija. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Viestintä sosiaaliohjauksessa 

Aineistosta nousi esiin digitalisaation hyötyjä viestinnän kannalta sekä asiakkaan, että so-

siaaliohjaajan näkökulmasta. Sosiaaliohjaajan mahdollisuudet olla yhteydessä asiakkai-

siin, kollegoihin ja yhteistyökumppaneihin voivat helpottua ja monipuolistua sähköisten 

menetelmien ansiosta (Koivumäki 2017, 40; Helynen 2017, 174; Granholm 2016, 65). 

Kommunikointi asiakkaan ja sosiaaliohjaajan välillä voi parantua, kun kirjalliseen viestin-

muodostukseen käytetään enemmän aikaa ja harkintaa kuin suulliseen (Koivumäki 2017, 

68). Viestien jäädessä talteen sähköiseen tietojärjestelmään, voidaan myös lisätä molem-

pien oikeusturvaa (Koivumäki 2017, 46, 78). Asiakkaan eduksi sähköisessä viestinnässä 

voidaan katsoa erityisesti anonyymi chat -palvelu, joka madaltaa avun pyytämisen kyn-

nystä pienessäkin huolessa (Salmela & Mämmi-Laukka 2017, 163). 

Sosiaaliohjaajan työskentelyä sähköinen viestintä hyödyttää vähentämällä kuormitusta, 

koska tietoa ei tarvitse yrittää muistaa, eikä sen tallentamiselle tarvitse varata erikseen ai-

kaa. Kuormitusta vähentää osaltaan se, että asiakas voi hakea tietoa hyvin toimivilta inter-

net -sivuilta, sekä ohjautua hakemaan palveluita itsenäisesti. Osa asiakkaan avuntar-

peesta voi siis hoitua asiakkaan ja sähköisesti toimivan palvelujärjestelmän välisellä kom-

munikaatiolla, jolloin sosiaaliohjaajalle jää enemmän aikaa esimerkiksi asiakkaan kanssa 

kasvokkain tapahtuvaan ohjaamiseen (Koivumäki 2017, 69, 44, 48; Kohonen & Arajärvi 

2017, 158). Kaikkia asiakkaita ei voida ohjata käyttämään sähköisiä palveluita, mutta vain 

kasvokkaisen tai puhelimen välityksellä toteutettavan asiakastyön laatuun voidaan panos-

taa enemmän, kun aikaa säästyy niiden kohdalla, jotka asioivat omatoimisesti sähköi-

sessä palvelussa. Aikaresurssia pystytään näin paremmin kohdentamaan sitä eniten tar-

vitseville. Sosiaaliohjaajat voivat hyödyntää myös sosiaalista mediaa asiakastyössä kerto-

malla asiakkailleen ja mahdollisille tuleville asiakkailleen mitä sosiaaliohjaus käytännössä 

tarkoittaa. Tiedon jakaminen kuvien ja videon välityksellä voi auttaa luomaan palvelusta 

lähestyttävämmän ja madaltaa yhteydenottamisen kynnystä (Helynen 2017,170 – 174).  

6.2 Sosiaaliohjauksen asiakkaan osallisuus ja palvelun saavutettavuus 

Kurosen ja Isomäen (2010, 200) mukaan suomalaisen sosiaalityön digitalisaatiossa ris-

keinä voidaan pitää mm. jo valmiiksi byrokraattisena pidetyn sosiaalihuollon muuttumista 

entistä järjestelmälähtöisemmäksi ja hallinnollisemmaksi. Asiakkaan osallisuutta omaan 

asiakasprosessiin on aineiston perusteella kuitenkin mahdollista lisätä sähköisten palvelu-

jen keinoin, kun voidaan mahdollistaa asiakkaan oman tiedon tuottaminen esimerkiksi lo-

makkeille ja itsearviointeihin (Koivumäki 2017, 76). 
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Erityisesti aineistosta nousi esiin asiakkaan osallisuuden mahdollistaminen sähköisen pal-

velun lisäämän saavutettavuuden muodossa. Esimerkiksi Granholm (2016, 68, 74) on to-

dennut nuorten suosivan ennemmin kasvotonta, sähköpostin välityksellä toimivaa kommu-

nikointia. Etäisyydestä, liikkumisen vaikeudesta tai kielimuurista johtuen joillekin asiak-

kaille digitaalinen palvelu voi olla kaikkein saavutettavin tai jopa ainoa mahdollinen vaihto-

ehto (Kilpeläinen & Sälevä 2017, 142; Salmela & Mämmi-Laukka 2017, 159). 

6.3 Sosiaaliohjauksen prosessit 

Sosiaaliohjaajan työ perustuu erilaisten asiakasprosessien toteuttamiseen. Aineistosta 

nousi esiin ajatuksia prosessin nopeutumisesta ja keventymisestä digitaalisten palvelui-

den avulla. Sähköinen palvelu voi vahvistaa asiakkaan toimijuutta tukemalla itseohjautu-

vaan palvelun käyttöön, jolloin sosiaaliohjaajan työaikaa säästyy esimerkiksi kasvokkai-

seen asiakaspalveluun (Koivumäki 2017, 76; Kohonen & Arajärvi 2017, 158). Digitalisaa-

tio voi helpottaa viestintää eri organisaatioiden välillä, mikä vähentää tarvetta kysyä asiak-

kaalta samaa asiaa uudestaan, jolloin asiakasta ei turhaan kuormiteta toistuvilla kysymyk-

sillä (Ritvanen 2015, 51).  

Aineiston perusteella sosiaaliohjaajan työkuormaa voidaan keventää digitaalisten palvelu-

jen avulla, sillä viestinnän tapahtuessa pääasiassa sähköisesti, sosiaaliohjaaja voi vastata 

saapuneeseen viestiin juuri hänelle sopivalla hetkellä. Digitaalinen palvelu voi myös hoitaa 

osan kommunikaatiosta asiakkaan kanssa ja tarjota tietoa, jolloin asiakkaan tarve ottaa 

yhteyttä ohjaajaan vähenee. Sähköinen viestintä asiakkaan kanssa, jää muistiin ilman eril-

listä kirjaamista, mikä voi säästää runsaasti sosiaaliohjaajan työaikaa. Asiakkaan palvelu-

prosessi voi nopeutua sähköisen palvelun ohjatessa yhteydenoton heti oikealle taholle. 

(Koivumäki 2017, 68, 44, 77.) 

Digitaalinen palvelu helpottaa asiakkaan mahdollisuuksia osallistua oman asiakasproses-

sinsa tiedonmuodostukseen, jonka ansiosta prosessista voidaan luoda asiakaslähtöisempi 

(Koivumäki 2017, 44). Asiakas voi täyttää palvelutarpeen arviota ja tehdä tilanteestaan it-

searviointia sähköisessä palvelussa sosiaaliohjauksen tueksi, jolloin sosiaaliohjaajalla on 

käytettävissään runsaammin tietoa asiakkaasta jo ensimmäisellä tapaamisella.  

6.4 Sosiaaliohjaajan asiantuntijuus 

Käyttämässäni aineistossa tuotiin runsaasti esiin digitalisaation hyötyjä sosiaalityön kehit-

tämisen näkökulmasta. Sosiaalihuollon ammattilaisina sosiaaliohjaajat voivat sähköisten 

menetelmien ja sovellusten avulla olla kehittämässä omaa asiantuntijuuttaan, sekä päästä 

paremmin osallisiksi koko ammattialan kehittämisestä. Ritvasen (2015, 71, 50) 
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mainitsema rakenteinen kirjaaminen voi olla yksi alaa kehittävä sähköinen tiedontuotan-

non tapa, jos se voidaan toteuttaa niin, että pääpaino tiedon tuottamisessa säilyy asiak-

kaan ja sosiaaliohjauksen tarpeissa. Rakenteellinen sosiaalityö on tiedon tuottamista sosi-

aalityön kentältä poliittisen päätöksenteon tueksi. Sähköisillä menetelmillä voidaan lisätä 

tiedon tuomista järjestelmällisemmin ja tehokkaammin päättäjien tietoisuuteen sekä säh-

köisten tietojärjestelmien, tutkimusten, että sosiaalisen median keinoin (Ritvanen 2015, 

50; Helynen 2017, 172).  

Digitalisaatio tuo ammatillisen tiedon helposti tavoitettavaksi ja helpottaa tiedon vaihta-

mista ammattilaisten kesken. Sosiaaliohjaajat voivat saada vertaistukea, uusia työmene-

telmiä ja innovaatioita oman työnsä tueksi verkostoitumalla muiden sosiaaliohjaajien 

kanssa riippumatta siitä, missä tai millaisessa organisaatiossa he työskentelevät. Sosiaa-

liohjaajien on huolehdittava omasta digitaalisesta osaamisestaan, sillä digitalisaatio tulee 

koskettamaan kaikkia aloja ja julkisia palveluita. Auttaakseen asiakkaita, jotka ovat vaa-

rassa jäädä digitaalisen kehityksen ulkopuolelle, ja turvatakseen heidän palvelunsaan-

tinsa, on sosiaaliohjaajien oltava valmiita auttamaan ja ohjaamaan heitä digitaalisten pal-

veluiden käytössä. Oman digitaalisen osaamisen kehittäminen on tärkeää siitäkin syystä, 

että sosiaaliohjaajat voivat ymmärtää sitä sosiaalista kontekstia, jossa asiakkaat elävät ja 

viettävät aikaansa. Tässä mielessä sosiaaliohjauksen digitalisaatio toimii sekä vaatimuk-

sena, että hyötynä sosiaaliohjauksen asiantuntijuuden kehittymiselle. 

6.5 Palveluiden kehittäminen 

Digitalisaatio tuo asiantuntijatiedon myös sosiaaliohjauksen osalta paremmin asiakkaan 

tietoisuuteen, jolloin sosiaaliohjauksen asiantuntijuus ei säily enää vain ammattilaisen asi-

antuntijuutena. Tästä johtuen asiakkaan mahdollisuudet osallistua sosiaaliohjauksen ke-

hittämiseen ja palvelun muotoiluun paranevat. Sähköisten palvelujen kehittäminen asia-

kasraadin tai sähköisten palautteiden pohjalta voivat lisätä asiakkaan vaikutusmahdolli-

suuksia, mikä voi tuottaa täysin uudenlaista, asiakaslähtöisempää sosiaaliohjausta (Koi-

vumäki 2017, 58–59; Ritvanen 2015, 49).  

Asiakkaan mahdollisuus osallistua oman asiakasprosessinsa tiedonmuodostukseen voi 

myös auttaa palvelua kehittymään asiakaslähtöisemmäksi, sillä asiakkaan omaa näke-

mystä hänen omasta tilanteestaan on entistä hankalampi sivuuttaa. Tietoa keräävä säh-

köinen palvelu esimerkiksi asiakkaan ja sosiaaliohjaajan välisessä viestinnässä, sekä so-

siaaliohjauksen rakenteinen kirjaaminen sähköiseen tietojärjestelmään, voivat tuoda esiin 

täysin uusia sosiaaliohjauksen kehittämisen tarpeita ja keinoja. 
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7  POHDINTA 

7.1 Digitalisaatio sosiaaliohjauksessa 

Digitalisaatiossa on mielestäni jatkuvasti kyse uusien mahdollisuuksien löytämisestä ja 

uuden innovatiivisen työtavan hyödyntämisestä, sekä näiden sovittamisesta yhteen aikai-

semman teoreettisen tiedon kanssa. Sosiaaliohjauksen keskiössä tulee olla aina kysymys 

asiakkaan edusta ja aineistoni perusteella teknologia ja erilaiset sovellukset ovat hyödyn-

nettävissä asiakaslähtöisyyden edistämiseen sekä palveluiden tuottamisessa, että niiden 

kehittämisessä. 

Aineiston perustella näen sosiaaliohjauksen voivan muuttua asiakaslähtöisemmäksi ja ke-

hittyä asiakaslähtöisuuden vaikutuksesta laadukkaammaksi. Tärkeänä tuloksena sosiaa-

liohjauksen työntekijän näkökulmasta työn kuormittavuuden vähenemisen ja ajan säästy-

misen asiakkaan kohtaamiseen. Digitalisaatio voi luoda myös täysin uudenlaista sosiaa-

liohjausta tiedon keräämisen, sekä sosiaaliohjauksen käytännön tiedon ja teorian vuoro-

vaikutuksessa.  

Se, että kaikki siirtyisivät käyttämään ensisijaisesti digitaalisia palveluita, ei liene realisti-

nen ajatus, enkä ole itsekään halukas edistämään sellaista kehitystä, joka pakottaa asiak-

kaan asioimaan tavalla, joka lisää hänen taakkaansa jo valmiiksi haastavassa elämänti-

lanteessa. Olen kuitenkin samaa mieltä tutkimusaineistoni kanssa siitä, että joillekin asiak-

kaille digitaalinen palvelu toimii taakkaa keventävänä ja helposti lähestyttävänä asioinnin 

muotona kasvokkaiseen palveluun verrattuna. Koska sosiaalista elämää toteutetaan jo 

laajasti ja arkisesti verkossa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, ja koska apua haetaan 

moniin ongelmiin verkon kautta, olisi asiakkaan näkökulmasta eriarvoistavaa, jos sosiaa-

liohjaus jättäytyisi tämän kehityksen ulkopuolelle. 

Jatkotutkimuksena voisi olla mielenkiintoista selvittää digitalisaation hyötyjä sosiaaliselle 

kuntoutukselle. Kuntoutusportin mukaan sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaali-

työn ja sosiaaliohjauksen keinoin tarjottavaa tukea, jonka tarkoitus on vahvistaa asiakkaan 

arjessa selviytymistä vuorovaikutussuhteissaan ja toimintaympäristöissään (Kuntou-

tusportti 2017). Opinnäytetyön tekemisen aikana olen kohdannut erilaisia digitaalisia me-

netelmiä, joiden uskon voivan soveltua myös sosiaalisen kuntoutuksen käyttöön. 

7.2 Tutkimustavan ja eettisyyden pohdinta 

Osuvan aineiston haku tuotti haasteita, koska sosiaalialan digitalisaatiota kuvataan useilla 

eri termeillä, mm. verkkososiaalityö, eSosiaalityö, teknologian hyödyntäminen sosiaali-

työssä, digitaaliset tai sähköiset sosiaalipalvelut. Lisäksi jätin haun tarkoituksella melko 
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väljäksi, koska halusin aineiston valinnan painottuvan sisällöllisesti mahdollisimman hyvin 

tutkimuskysymyksiini vastaaviin tutkimuksiin ja artikkeleihin. Tästä johtuen minkä kävin 

läpi suuren määrän viitteitä. Jonna Ritvasen pro gradu – tutkielma löytyi aineistoksi vali-

koituneen artikkelikokoelman sisältä ja otin sen mukaan tutkimukseeni, koska sen sisältö 

oli osuva tutkimuskysymyksiini nähden. Aineistojen määrä oli rajattava sopivaksi suh-

teessa tutkimuksen luonteeseen ja aikatauluun, missä onnistuin mielestäni hyvin, sillä va-

litsemastani aineistosta oli löydettävissä paljon vastauksia tutkimuskysymyksiini ja olen 

pysynyt suunnittelemassani aikataulussa. 

Jotta varmoja johtopäätöksiä digitalisaation hyödyistä sosiaaliohjaukselle voitaisiin tehdä, 

olisi tutkimuksen oltava laajempi ja käsittelyyn tulisi ottaa myös digitalisaation mahdolliset 

haitat ja haasteet. Omassa tutkimuksessani ne rajattiin kokonaan pois, koska kokemuk-

seni mukaan digitalisaation haitat ovat sosiaaliohjaajien tiedossa huomattavasti paremmin 

kuin hyödyt. Myös käyttämässäni aineistossa viitattiin tarpeeseen vähentää sosiaalityön 

digitalisaatioon liittyviä asenteita ja ennakkoluuloja, ja kuvattiin työntekijöiden pelkäävän 

digitalisaation muuttavan sosiaalityötä vähemmän vuorovaikutukselliseen suuntaan (Ko-

honen & Arajärvi 2017, 153, 158; Kilpeläinen & Sälevä 2017, 150; Salmela & Mämmi-

Laukka 2017, 166). Tämä vahvisti näkemystäni siitä, että hyödyn ja mahdollisuuden näkö-

kulman esitteleminen on tarpeen. 

Koska opinnäytetyöni aineisto on kovin suppea, ei ole mahdollista tehdä sen pohjalta ko-

vin varmoja johtopäätöksiä. Kirjallisuuskatsaus onnistuu kuitenkin mielestäni tavoittees-

saan koota yhteen digitalisaation hyötyjä sekä sosiaaliohjauksen asiakkaan, että sosiaa-

liohjaajan näkökulmasta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tiivis ja selkeä, tutkimuk-

seen perustuva yleiskatsaus digitalisaation hyödyistä sosiaalihuollon sosiaaliohjauksen 

kehittämisen tueksi. Mielestäni onnistuin tavoitteessani ja toivon opinnäytetyöni herättä-

vän sosiaaliohjaajien kiinnostusta digitaalisten sosiaalipalveluiden kehittämiseen ja käyttä-

miseen. Uskon siitä voivan olla hyötyä sekä asiakkaalle, että sosiaaliohjaajan asiantunti-

juudelle.  

Sitä, mihin digitalisaation ja sosiaaliohjauksen yhdistäminen ja vuorovaikutteinen kehittä-

minen voivat johtaa, ei voida tarkasti ennustaa. Sosiaalialan digitalisoituessa sekä itse 

ammattiala, että digitalisaation mahdollisuudet kasvavat ja muuttuvat. Siksi ne tuottavat 

uusien menetelmien lisäksi jatkuvasti myös uusia kehittämistarpeita. Sosiaaliohjauksen 

tulisi huomioida elämisen monimuotoisuus, johon myös digitaalisuus nykypäivänä sisältyy. 

Jokaisella tulisi olla oikeus päästä osalliseksi yhteiskunnan digitaalisesta vuorovaikutuk-

sesta, kysymys on myös syrjäytymisen ehkäisemisestä, kuten Camilla Granholm väitöskir-

jassaan toteaa: 
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” Advocating digital participation and democracy among clients, as well as strength-

ening their social capacity and social bonds in the virtual dimension, and enhancing 

employment and financial autonomy through online networks should be included in 

contemporary social work practice. Against the current backdrop of global uncer-

tainty, including issues of economic recession, threats of terrorism, and natural dis-

asters, it seems that every available measure should be considered and put into use, 

in order to minimize the exclusion of people or groups.” (Granholm 2016, 74.) 
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