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DIGITAALISUUS PERHETYÖSSÄ
Arja Haapaharju, HtM, sosionomi, työnohjaaja, lehtori
SeAMK Sosiaali- ja terveysala

1 JOHDANTOA

Koronaviruksen COVID-19 aiheuttama maailmanlaajuinen pandemia on saattanut 
meidät myös työelämässä uudenlaisen tilanteen eteen. Maaliskuussa 2020 hal-
litus totesi Suomen olevan poikkeustilassa, ja 16.3.2020 hallitus suositti julkisen 
sektorin työnantajia määräämään etätyöhön ne julkisen sektorin työntekijät, 
joiden työtehtävät sen mahdollistavat. (Valtioneuvosto tiedote 140/220). Tämä 
suositus koski myös sosiaalialaa ja lasten, nuorten ja perheiden kanssa työsken-
televiä ammattilaisia. 

Maaliskuussa 2020 saimme todeta, että työelämä voi muuttua hyvinkin äkkiä. 
Monelle meistä se tuli yllätyksenä. Ennen tätä kevättä on niin kansallisissa kuin 
kansainvälisissä kyselyissä havaittu, että vaikka ihmiset uskovat robottien ja tek-
nologian kehityksen hävittävän työpaikkoja ja työn luonteen muuttuvan tulevai-
suudessa, eivät he usko sen vaikuttavan heidän omaan työhönsä merkittävästi 
(Dufva ym. 2017). Pew Research Centerin tekemän tutkimuksen mukaan noin 70 
% kyselyyn osallistuneista uskoi robottien tekevän tulevaisuudessa työt, mutta 
vain 20 % heistä uskoi sen vaikuttavan heidän omaan työhönsä (Smith 2016).

Tässä artikkelissa perehdytään siihen, miten poikkeusolot ja etätyösuositus 
ovat vaikuttaneet sosiaalialan työhön ja erityisesti lasten, nuorten ja lapsiper-
heiden kanssa tehtävään perhetyöhön. Lapsiperheiden kanssa työskentely on 
perinteisesti ollut vuorovaikutteista fyysisessä kontaktissa tapahtuvaa ohjausta 
ja neuvontaa. Hallitus ohjeisti kansalaisia vähentämään fyysisiä kontakteja ja 
välttämään vierailuja toisten kotiin. Perheiden kanssa työskentelyssä kotikäynnit 
ovat oleellinen työtapa ja ohjeistuksen myötä sosiaalialalla jouduttiin miettimään, 
miten perheiden kanssa voidaan jatkossa työskennellä turvallisesti. Tärkeintä 
kaikkien mielestä oli ratkaista, miten poikkeusoloissakin pystytään turvaamaan 
lasten ja nuorten hyvinvointi. Teknologia yhteydenpitoon etänä on olemassa, 
mutta kysymys on, miten sitä pystytään hyödyntämään sosiaalialalla?

Lähestyn aihetta oman pohdinnan lisäksi erilaisia kirjallisia lähteitä hyödyntäen 
sekä usean lapsiperheiden parissa työskentelevän sosiaalialan ammattilaisen 
kanssa käymieni keskustelujen pohjalta. 
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2 PERHETYÖ

Sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden 
toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta (Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos 2019). Lainsäädäntö ohjaa vahvasti sosiaalialan toimintaa. So-
siaalihuoltolaki (L 30.12.2014/1301) sisältää useita pykäliä (muun muassa 9 §, 10 
§, 13 § ja 14 §), jotka velvoittavat kuntia järjestämään lasten, nuorten ja perheiden 
hyvinvointia tukevia palveluja siinä laajuudessa kuin kunnassa esiintyy tarvetta. 
Vaikka laki määrittää mitä palveluja kunnan tulee tuottaa, jättää se kunnille paljon 
liikkumavaraa siihen, miten ne tuotetaan ja toteutetaan.  

Yksi keskeisimmistä ja yleisimmin käytetyistä lapsiperheille suunnatuista sosiaa-
lipalveluista on perhetyö. Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön lisäksi perhe-
työtä järjestetään myös lastensuojelulain mukaisena palveluna, jolloin puhutaan 
tehostetusta perhetyöstä (L 13.4.2007/417, 36 §). Lakien perusteella voidaan 
tunnistaa lapsiperheiden kolme tuen tarpeen tasoa: lapsen ja perheen yleiset 
tuen tarpeet, lapsen erityisen tuen tarve ja lapsen suojelun tarve (Alatalo, Lappi 
& Petrolius 2019, 12). Tässä artikkelissa käytän käsitettä perhetyö sekä sosiaali-
huoltolain että lastensuojelulain mukaisesta palvelusta, koska useissa kunnissa 
samat sosiaalialan ammattilaiset tuottavat molempia palveluita ja työmenetelmät 
ovat hyvin samankaltaisia.

Perhetyön määrittäminen koetaan usein haastavana. Osaltaan se johtuu siitä, 
että perhetyön toimintatavat, tavoitteet ja sisältö vaihtelevat eri kunnissa. Mää-
rittämisen ongelmallisuutta lisää myös se, että perhetyö voidaan nähdä myös 
lähestymistapana ja työmenetelmänä, jolloin sitä tehdään sosiaalityön lisäksi 
hoitotyössä, varhaiskasvatuksessa, kouluissa, laitoksissa, kotihoidossa sekä 
kolmannella sektorilla esimerkiksi seurakunnan tai eri järjestöjen toteuttamana 
(Järvinen ym. 2012). Sosiaalihuoltolain (L 30.12.2014/1301) ja lastensuojelulain 
(L 13.4.2007/417) mukaista palvelua, myös perhetyötä, kunnan sosiaalipalveluita 
tuottava toimielin voi tuottaa itse tai ostaa eri palveluntuottajilta julkiselta, yksi-
tyiseltä tai järjestösektorilta. 

Sosiaaliohjauksella on tärkeä rooli perhetyössä. Sosiaalihuoltolain (L 
30.12.2014/1301) 16 § mukaan sosiaaliohjauksella tarkoitetaan yksilöiden, 
perheiden ja yhteisöjen neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen käytössä sekä 
yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Sosiaalihuoltolain sovelta-
misoppaan (2017) mukaan sosiaaliohjauksen tavoitteena on edistää hyvinvointia 
ja osallisuutta vahvistamalla lasten, nuorten ja perheiden elämänhallintaa ja 
toimintakykyä. Sen lähtökohtana on voimavarakeskeinen asiakasnäkökulma, 
jolloin käytettävien työmenetelmien tavoitteena on tukea asiakkaan osallisuutta 
ja täysivaltaista kansalaisuutta. 
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Perhetyön asiakkaana olevien lasten ja perheiden tuen tarpeet ovat moninaisia ja 
usein hyvin kompleksisia. Tuen tarvetta voi aiheuttaa lapsen omat kehitykselliset 
erityistarpeet, vanhemman tai lapsen terveydentila, erilaisten päihteiden käyttö, 
uupumus, puutteet vanhemmuudessa, pitkittyneet huolto- ja tapaamisriidat tai 
erilainen lasten kaltoinkohtelu tai laiminlyönti. Lisäksi usein huolta aiheuttaa 
perheen taloudelliset vaikeudet. (Alatalo ym. 2017.)

Kuunteleminen, keskustelu ja arjen toiminnan havainnointi ovat perhetyön keskei-
siä työmenetelmiä. Perhetyössä tavoitteena on selvittää kaikkien perheenjäsenten 
omat näkemykset ja kokemukset, ei ainoastaan vanhempien tai toisen heistä. 
Tärkeänä osana työtä on myös perheen toimintatapojen ja perheen jäsenten 
välisen dynamiikan havainnointi. Heinon (2008) mukaan perhetyössä on aina 
kyse arvioinnista tai tutkimuksesta, tukemisesta ja ohjaamisesta sekä hoidosta 
ja kuntoutuksesta, vain painotukset osatekijöiden välillä vaihtelevat.

Perhetyö perustuu ajan kanssa rakentuvaan luottamukseen, jonka rakentumisen 
edellytyksenä ovat työskentelyn läpinäkyvyys, avoimuus, vaikeistakin asioista 
suoraan puhuminen, asiakkaan kuuleminen ja arvostus sekä perheiden ja per-
heenjäsenten erilaisuuden hyväksyminen. Oleellista työn onnistumisen kannalta 
on myös yhteisen tavoitteen luominen ja perheen saama konkreettinen apu. 
(Myllärniemi 2007; Mason 2011; Rautio 2016; Alatalo ym. 2019.)

Perhetyö on siis lakisääteinen palvelu, jonka tekemistä ei voitu lopettaa, vaikka 
maamme joutui poikkeustilaan. Sen sijaan jouduttiin miettimään, miten työtä 
voidaan toteuttaa olemassa olevaa teknologiaa hyödyntäen.

3 MUUTTUVA TYÖELÄMÄ

Kun etätyösuositus annettiin, reagoitiin siihen monien paikkakuntien sosiaa-
litoimissa hitaasti. Merkittävänä esteenä etätyön tekemiseen on hierarkkinen 
organisaatio, jossa on totuttu siihen, että työn tekemisen tila, paikka ja aika 
määritellään ylhäältä päin (Dufva ym. 2017; Melin 2020). Sosiaalialan korkeakou-
lutettujen ammattijärjestö Talentian erityisasiantuntija Heidi Pekkarinen (2020) 
kirjoittaa blogiartikkelissaan että: ”Joillakin työpaikoilla etätyömahdollisuudesta ei 
ole suostuttu edes keskustelemaan, vaikka työtehtävä voitaisiin toteuttaa osittain 
etänä, varsinkin näin poikkeusoloissa.” Kyse on usein luottamuksen puutteesta 
työntekijöitä kohtaan. Melin (2020) kertoo 2000-luvun alussa tehdyistä haas-
tatteluista, joissa ilmeni, että kaupunginvaltuusto ei halunnut sallia kaupungin 
työntekijöille etätyötä, koska epäilivät etenkin naisten keskittyvän työnteon sijaan 
käsitöiden tekemiseen ja puutarhanhoitoon. Kysymys kuuluukin, uskommeko 
me edelleen näin? 
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Sosiaalialalla etätyön tekemistä vaikeuttavat tietosuojakysymykset. Asiakkaiden 
tiedot, joita käsitellään ja puhelut, joita soitetaan, ovat vahvasti salassa pidettäviä 
ja kuuluvat vaitiolovelvollisuuden piiriin. Kotioloissa työntekijän on vaikea var-
mistaa, että kukaan ulkopuolinen ei saa tietoja haltuunsa tai kuule keskusteluja. 
Näin on ollut varsinkin kevään 2020 aikana, kun työntekijöiden lapset ovat myös 
olleet kotona koulujen ollessa suljettuna. Myöskään sosiaalitoimien käyttämiä 
asiakastietojärjestelmiä ei voi tietosuojan vuoksi asentaa työntekijöiden kotiko-
neille. Monissa sosiaalitoimissa ei työntekijöillä ole käytettävissään kannettavia 
tietokoneita tai mahdollisuutta käyttää tietojärjestelmiä etäyhteydellä. 

Kun etätyöstä puhutaan, tulee myös huomioida, että kaikki työntekijät eivät ha-
lua tehdä etätöitä, vaan haluavat tehdä työnsä työpaikalla. Työpaikalla oleminen 
helpottaa työn ja vapaa-ajan erottamista toisistaan ja tarjoaa kodin ulkopuolisia 
sosiaalisia suhteita. (Melin 2020.) Näiden lisäksi perhetyöntekijän työ on usein 
henkisesti hyvin vaativaa ja työntekijät joutuvat tilanteisiin, joihin eivät yksin keksi 
ratkaisuja. Silloin onkin tärkeää työssä jaksamisen ja viihtymisen kannalta, että 
työntekijä saa nopeasti purkaa mieltä askarruttavat asiat yhdessä keskustellen 
esimiehen ja kollegoiden kanssa. Työn etenemisen kannalta on tärkeää, että se 
tehdään mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen, ei vasta seuraavan viikon 
kokouksessa tai kuukauden päästä työnohjauksessa.  

Teknologian kehittyminen on luonut uusia mahdollisuuksia työn toteuttamiseen. 
Suomen sosiaalihuollossa on ryhdytty hyödyntämään tietotekniikkaa 1970-luvul-
la, kun sähköiset asiakastietojärjestelmät yleistyivät, mutta todellinen läpimurto 
tapahtui vasta 1990-luvulla (Kortelainen 2010). Sosiaali- ja terveysministeriö on 
laatinut digitaalilinjaukset vuoteen 2025 (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016). 
Tässä linjauksessa korostuu se, miten tietoa kerätään asiakkailta ja miten tietoa 
saadaan heille digitaalisesti välitettyä, mutta selkeää linjausta asiakkaiden koh-
taamiseen siinä ei juurikaan ole. 

Perhetyössä tehdään yleensä työtä koko perheen kanssa, ja parhaiten se on-
nistuu, kun perhetyöntekijä menee asiakkaan kotiin ja osallistuu perheen arjen 
toimintaan ja sen seuraamiseen. Poikkeusolot vaikeuttivat perhetyölle niin oleel-
listen kotikäyntien tekemistä. Vaikka suuri osa työntekijöistä oli valmiita jatkamaan 
kotikäyntejä niiden tärkeyden vuoksi, kieltäytyivät jotkut perheet vastaanottamasta 
työntekijöitä kotiinsa. Joissain tilanteissa perhetyö voitiin lopettaa, mutta yleensä 
se ei ollut mahdollista lasten hyvinvoinnin turvaamisen vuoksi. Työntekijät olivat 
yllättäen tilanteessa, jossa piti löytää uusia työskentelytapoja nopeasti.
  
Kun ovet eivät koteihin auenneet, piti keksiä paikkoja, missä perheitä voidaan 
tavata. Kun kaikki julkiset tilat olivat suljettuja, siirrettiin tapaamisia sisätilojen 
sijaan sään salliessa ulos mm. leikkipuistoihin. Syvälliset keskustelut tällaisessa 
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paikassa on tietysti hankalia, mutta tapaamisella voitiin varmistaa, että lapset 
voivat ainakin ulkoisesti hyvin.  Leikkipuistotapaamisiin oli myös välillä vaikea 
saada osallistumaan perheen nuoria, joiden näkemysten ja kokemusten kuule-
minen näin estyi. Osa perheistä ei myöskään halua kertoa ulkopuolisille, että ovat 
perhetyön asiakkaita ja sen vuoksi eivät halua näyttäytyä perhetyöntekijöiden 
kanssa julkisilla paikoilla. 

Tapaamisia korvattiin myös puheluilla. Yhtenä ongelmana oli, että perhetyönteki-
jöillä on yleensä yhteiset työtilat ja kun työtilassa oli useampia työntekijöitä yhtä 
aikaa, oli rauhallisen paikan löytäminen puhelun ajaksi vaikeaa. Kekseliäät työn-
tekijät istuivat parkkipaikalla autoissaan asiakaspuheluita soittamassa. Puhelut 
painottuivat kuitenkin usein keskusteluun perheen yhden jäsenen kanssa, jolloin 
muiden näkemykset jäivät kuulematta. Puhelimien kaiuttimia toki hyödynnettiin, 
mutta tekniikka ei aina ollut riittävää. Perhetyö ei myöskään ole pelkkää keskus-
telua, vaan myös ilmeiden, eleiden ja perhedynamiikan havainnointia, joka ei 
puhelimen kautta välity. Perhetyössä on asiakkaana myös nuoria, joiden kanssa 
puhelinkeskustelut saattoivat rajoittua yksitavuisiin murahduksiin.

Videopuhelut ovat yksi hyvä väline yhteydenpitoon. Ongelmalliseksi on koettu 
niin työntekijöiden kuin asiakkaiden puutteelliset taidot niiden hyödyntämises-
sä. Perhetyöntekijöillä on harvoin oma työnantajan osoittama tietokone, vaan 
useampi työntekijä jakaa saman koneen. Sen vuoksi tietokoneen varaaminen 
videopuheluihin on ollut hankalaa. Työpuhelimiin ei ole myöskään ollut valmiiksi 
asennettuna ohjelmia, jotka mahdollistavat videopuhelut, eikä työntekijöillä ole 
oikeutta asentaa ohjelmia työnantajan puhelimiin. Videopuheluihin tarvitaan 
myös verkkoyhteyttä, jonka kapasiteetti saattaa niin työntekijöillä kuin asiakkailla 
olla rajallinen. Useat kunnat ovat myös asettaneet rajoituksia siihen, miten paljon 
työntekijät voivat matkapuhelimissaan verkkoyhteyttä käyttää. Raja on tullut työn-
tekijöillä täyteen jo parin puhelun jälkeen, eikä sitä ole nostettu kuntien tiukan 
taloudellisen tilanteen vuoksi.  

Videopuheluissa on sama ongelma kuin perinteisissä puheluissa. Puhelu käy-
dään usein vain yhden henkilön kanssa, koska koko perhe ei kännykän kuvaan 
mahdu. Sitä mitä tapahtuu kuvan ulkopuolella, on työntekijän mahdotonta tietää. 
Epäselväksi jää, pyritäänkö kuvan ulkopuolelta esimerkiksi vaikuttamaan siihen 
mitä asiakas kertoo työntekijälle. Työntekijä ei voi myöskään tietää onko paikalla 
ylimääräisiä henkilöitä, jolloin törmätään salassapito-ongelmiin. Tietysti on myös 
mahdollista käydä ryhmäkeskusteluja, jolloin kaikki osallistujat ovat paikalla omalla 
laitteella. Pienten lasten perheissä tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. Videon 
välityksellä ei voi myöskään konkreettisesti auttaa lasten tai kodin hoidossa, mikä 
on useiden perheiden kohdalla lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi oleellista.
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Perhetyössä on myös asiakkaana paljon niitä, joiden äidinkieli ei ole suomi ja 
keskustelut eivät sen vuoksi onnistu etäyhteyksien avulla. Heidän kanssaan työ pai-
nottuu vielä tavallista enemmän fyysiseen yhdessäoloon ja yhdessä tekemiseen. 

Yhtenä esteenä digitaalisuuden hyödyntämisessä sosiaalihuollossa ovat työnteki-
jöiden asenteet sitä kohtaan. Se on varmasti vaikuttanut siihen, miksi digitaalisten 
välineiden hyödyntämistä sosiaalityössä on kehitetty ja tutkittu varsin vähän. 
Kuten aiemmin totesin, teknologiaa hyödynnetään asiakasdokumentoinnissa, 
mutta asiakkaalla on vähäiset mahdollisuudet tiedonmuodostukseen. Myös 
Tikkala (2016; 2017) toteaa, että teknologian tuomia mahdollisuuksia ei ole 
sosiaalihuollossa hyödynnetty riittävästi asiakkaan kohtaamisessa. Osaltaan se 
hänen mukaansa johtuu siitä, että sosiaalialan ammattilaiset näkevät teknologian 
tuomat mahdollisuudet välineinä eivät työmenetelminä. Uskon että asenteet 
tulevat muuttumaan, kun teknologiaan syntymästään asti tottuneet sukupolvet 
ryhtyvät tutkijoiksi ja sosiaalialan ammattilaisiksi.

Vaikka olen tässä artikkelissa ottanut esille monia esteitä digitaalisuuden hyö-
dyntämisessä sosiaalialalla ja perhetyössä, on tämän kevään ja kesän aikana 
tehty digiloikka myös sosiaalialalla. Uusia työmenetelmiä on alettu kehittää. Joi-
takin niistä on esitelty Sosiaali- ja terveysministeriön ylläpitämässä Innokylässä. 
Innokylä on kaikille avoin yhteisen kehittämisen ja tiedon jakamisen ympäristö, 
jossa kaikilla on mahdollisuus esitellä omia toimintamallejaan. (Innokylä 2020.)

4 LOPUKSI

Tämä artikkeli on ylistyslaulu niille rohkeille sosiaalialan ammattilaisille, jotka omaa 
terveyttään uhmaten jatkavat työntekoa poikkeusoloissa, koska haluavat turvata 
jokaiselle lapselle turvallisen kasvuympäristön. Teknologian hyödyntäminen on 
perhetyössä vielä vähäistä, mutta työ on alkanut. Työn kehittäminen vaatii rohke-
utta katsoa asioita uudella tavalla ja luopua totutusta. Menetelmiä kehitettäessä 
on muistettava, että tärkeintä sosiaalialan työssä on aina ihmisen kohtaaminen, 
tapahtuu se sitten digitaalisesti tai fyysisesti.
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