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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena kehittämishankkeena, jossa yhdistyvät kehittä-

mistoiminta sekä tutkimukselliset lähestymistavat. Kehittämisellä pyritään johonkin parem-

paan tai tehokkaampaan toimintaan ja lähtökohtana voi olla näky jostain uudesta. (Toikko 

& Rantanen 2009, 16, 19, 22.) Kehittämishankkeessa oltiin kiinnostuneita Pohjois-Karja-

lan ja Pohjois-Savon kehittämishankkeeseen mukaan rajatuilta alueilta lapsi- ja perhepal-

veluiden asiakkaiden ja asiantuntijoiden tarpeista sekä mielipiteistä koskien sähköisiä 

lapsi- ja perhepalveluita, jotta näitä palveluita voitaisiin kehittää. Opinnäytetyön tavoit-

teena oli luoda kehittämisehdotukset sähköisen perhekeskuksen kehittämistyöhön.  

Lapsi- ja perhepalvelut ovat Suomessa korkeatasoisia. Sosiaali- ja terveysministeriön säh-

köisen perhekeskuksen työryhmän selvityksestä ilmeni, että eroavaisuuksia sähköisten 

lapsi- ja perhepalveluiden osalta kuitenkin esiintyy. Katsauksessa Suomen 20 suurimman 

kaupungin sähköisiin lapsi- ja perhepalveluihin ilmeni, että joissain kaupungeissa ollaan 

kehittämistyössä jo pitkällä, kun taas toisissa kaupungeissa ei ole tarjolla mitään sähköisiä 

palveluita. (Koivisto, Lahdensivu, Pirttijärvi, Närhi, Nieminen, Koivumäki, Leinonen, Kiiveri 

& Huovila 2018, 18.) Lapsi- ja perhepalveluissa voidaan todeta tapahtuneen myönteistä 

kehitystä, mutta potentiaalia kehittyä lisää löytyy kuitenkin vielä (Hakulinen-Viitanen, Hie-

tanen-Peltola, Bloigu & Pelkonen 2014, 137-138). Etenkin sähköisten palveluiden ja digi-

talisaation hyödyntämisessä voidaan tehdä kehitystyötä, vaikka Suomi on yksi kärkimaista 

julkisissa sähköisissä palveluissa (Valtiovarainministeriö 2019a). Suomessa kansalaisten 

valmiudet sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön on todettu hyviksi (Hyppö-

nen, Hyry, Valta & Ahlgren 2014, 74). Erään tutkimuksen mukaan suomalaisilla on EU:n 

paras digiosaaminen (Valtiovarainministeriö 2019a). 

Kehittämishankkeen kohdemaakunnissa tarjotaan sähköisiä palveluita, mutta näitä palve-

luita voidaan kehittää entistä paremmiksi ja tuottavammiksi ottaen huomioon niin asiakkai-

den kuin ammattilaisten näkemykset. Keskeisinä sosiaali- ja terveyspoliittisina tavoitteina 

pidetään asiakkaiden osallistamista sekä asiakaslähtöisyyttä (Hakulinen-Viitanen ym. 

2014, 115). ICT-ratkaisuja (Information and communication technology =tieto- ja viestintä-

teknologia) ja digitalisaatiota voidaan pitää välineinä asiakkaiden paremmalle palvelulle 

sosiaali- ja terveydenhuollossa, vaikka kasvokkain asiointia nämä tuskin tulevat koskaan 

korvaamaan (The Swedish Federation of County Councils 2001, Åkessonin ym. 2007, 4 

mukaan; Häyrinen 2017, 1; Valtioneuvosto 2018). Lapsi- ja perhepalveluissa sähköiset 

palvelut tulevat olemaan tulevaisuudessa entistä vahvemmin mukana (Huovila 2017, 11).  

Kehittämishankkeen toteuttajalla ei ole siteitä kumpaakaan maakuntaan vaan hän toimii 

täysin ulkopuolisena tutkijakehittäjänä. Kiinnostus lähteä hankkeisiin tekemään 
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opinnäytetyötä heräsi oman koulutusalan, sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio ja lii-

ketoimintaosaaminen, myötä sekä omasta kiinnostuksesta lapsi- ja perhepalveluihin.    
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2 KEHITTÄMISHANKKEEN TAUSTA 

2.1 Opinnäytetyön aihealue 

Opinnäytetyö on osa Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnallisia LAPE -hankkeita, 

jotka ovat osa suurempaa kansallista LAPE -hanketta. LAPE -hanke on lapsi- ja perhepal-

veluiden muutosohjelma, jonka tavoitteena on luoda lapselle ja nuorelle suotuisa kasvu- ja 

oppimisympäristö sekä tukea perheen hyvinvointia. Visiona on siirtää painopiste korjaa-

vista palveluista ehkäiseviin, jolloin myös saadaan säästöä kustannuksissa. Muutosoh-

jelma on hallituksen kärkihanke ja sitä johtavat sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä ope-

tus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Muutosohjelman toimeenpanon tuesta vastaa puoles-

taan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018a; Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2018b.) 

Lapsi- ja perhepalveluiden toimintakulttuuri on tarkoitus uudistaa lapsi- ja perhelähtöiseksi 

sen sijaan, että se olisi hallinto- ja ammattikuntakeskeistä. Palvelut pyritään kokomaan yh-

teen ja tuomaan lähelle perheitä, ja ammattilaisten toimivan yhdessä sekä vahvistavan 

vanhemmuuden tukea ja kasvua tukevia ihmissuhteita. Uudistuksen seurauksena otetaan 

käyttöön perhekeskukset osaksi kuntien, tulevien maakuntien sekä järjestöjen ja seura-

kuntien toimintaa kaikkialla Suomessa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018a; Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2018c.) 

2.2 Pohjois-Karjalan lapsiperheiden matalan kynnyksen ja erityispalvelujen kehit-

tämishanke Siun sotessa 

Pohjois-Karjalan lapsiperheiden matalan kynnyksen ja erityispalvelujen kehittämishank-

keessa Siun sotessa tavoitteena on lisätä eri toimijoiden ja ammattiryhmien välistä yhteis-

työtä. Toimintakulttuuria pyritään muuttamaan siten, että lapsiperheiden palvelut tuotetaan 

tulevaisuudessa oikea-aikaisesti ja perhe huomioidaan entistä paremmin kokonaisuutena. 

Perhekeskustoimintamallissa pyritään palvelukokonaisuuteen, jossa toteutuvat lapsi- ja 

perhelähtöiset, saatavuudeltaan ja laadultaan yhdenvertaiset palvelut. Hankkeen toiminta-

alueena on Pohjois-Karjalan maakunnan kuntien lisäksi Etelä-Savon maakunnassa sijait-

seva Heinäveden kunta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018d; Siun sote 2018a.) 

Pohjois-Karjalan maakunnan kuntien ja Heinäveden kunnan asukasluku on noin 163 524 

(Heinäveden kunta 2017; Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2018). Pohjois-Karjalan maa-

kunnassa on kolme seutukuntaa, jotka ovat Pielisen Karjala, Joensuu ja Keski-Karjala.  

Maakunta koostuu 13 kunnasta, joista viisi on kaupunkeja. (Tilastokeskus 2015, 8; Alue-

hallintovirasto 2017; Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2018.) Siun sote on Pohjois-Karjalan 
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sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, joka tarjoaa alueen lasten, nuorten ja perhei-

den palvelut (Siun sote 2018b). 

2.3 YHDESSÄ! Pohjois-Savon lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 

YHDESSÄ! hanke on Pohjois-Savon liiton hallinnoima hanke. Hankkeen tavoitteena on 

lapsen oikeuksia edistävä toimintakulttuuri, johon ovat sitoutuneet niin päätöksenteossa 

kuin palveluissa alueen kunnat, Joroisten kunta sekä perustettava Pohjois-Savon maa-

kunta vuoteen 2020 mennessä. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut pyritään integroi-

maan yhdeksi lapsi- ja perhelähtöiseksi palvelukokonaisuudeksi, jossa oikea-aikainen pal-

veluiden saatavuus olisi aiempaa parempaa. Korjaavien palveluiden sijasta tuen paino-

piste tulevaisuudessa olisi yhteisissä, yleisissä ja ennalta ehkäisevissä palveluissa sekä 

varhaisessa tuessa ja hoidossa. Vähentämällä korjaavien palveluiden tarvetta pyritään 

saamaan myös huomattavia kustannussäästöjä. (Pohjois-Savon sote 2017, 4; Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2018d; Pohjois-Savo 2019 2018.) 

Pohjois-Savon maakunnan kuntien ja Joroisten kunnan asukasluku on noin 253 520 asu-

kasta (Pohjois-Savon sote 2018, 4). Maakunnan keskuskaupunki on Kuopio. Maakunta on 

jaettu viiteen seutukuntaan, jotka ovat Kuopio, Ylä-Savo, Varkaus, Sisä-Savo sekä Koillis-

Savo. Kuntia maakunnassa on 18, joista viisi on kaupunkeja. (Pohjois-Savon liitto 2018a; 

Pohjois-Savon liitto 2018b.) 

2.4 Kehittämishankkeen tarkoitus ja tavoite 

Kehittämishankkeen tarkoituksena oli kehittää sähköisiä lapsi- ja perhepalveluita Pohjois-

Karjalassa ja Pohjois-Savossa ottaen huomioon niin palveluja käyttävien asiakkaiden kuin 

ammattilaisten tarpeet ja mielipiteet. Kehittämishankkeen tavoitteena oli suunnitelmavai-

heessa luoda sähköisen perhekeskuksen malli kohdemaakuntiin. Tavoite kuitenkin muut-

tui kehittämishankkeen aikana, kun Pohjois-Karjala kertoi olevansa valtakunnallisen per-

hekeskuksen kannalla. Tavoitteeksi muodostui kerätä tietoa sähköisen perhekeskuksen 

kehittämistä varten sekä luoda kehittämisehdotukset siitä, mitä sähköisestä perhekeskuk-

sesta tulisi löytyä sekä kehittämistyössä ottaa huomioon. 

Pohjois-Karjalan sekä Pohjois-Savon kunnissa tarjotaan terveydenhuoltolain ja sosiaali-

huoltolain mukaiset lapsi- ja perhepalvelut (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 15§; Sosiaali-

huoltolaki 1301/2014, 14§; Siilinjärven kunta 2017a; Siun sote 2018c; Ylä-Savon sote kun-

tayhtymä 2018a). Näistä lapsi- ja perhepalveluista opinnäytetyöhön rajautui mukaan koh-

demaakuntien LAPE-hankkeiden kanssa sovittuna ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola, 
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äitiysneuvola, lastenneuvola, perheneuvola, lapsiperheiden varhaisen tuen sosiaalipalve-

lut sekä lapsiperheiden kotipalvelu. 

Myös kehittämishankkeen maantieteellistä toteutusta rajattiin kohdemaakunnissa. Poh-

jois-Savosta mukaan rajautui Ylä-Savon Sote kuntayhtymä sekä Siilinjärvi. Siun sotesta 

mukaan rajautui läntinen alue, johon kuuluvat Liperi, Heinävesi, Polvijärvi ja Outokumpu. 
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3 KEHITTÄMISHANKKEEN TIETOPERUSTA 

3.1 Digitalisaatio 

Digitalisaatio on nykypäivänä erittäin ajankohtainen asia. Digitalisaatio ja sen vaikutus on 

niin suuri, että sitä on verrattu teolliseen vallankumoukseen (Kääriäinen, Parviainen, 

Teppola & Tihinen 2017, 64). Digitalisaatiolle ei ole yhtä tiettyä määritelmää. Eräs määri-

telmä on, että digitalisaatiolla tarkoitetaan tiedon tallentamista, siirtämistä ja käsittelyä tie-

tokoneiden ymmärtämässä muodossa. Käsitteellä viitataan myös laajemmin taloudelli-

seen ja yhteiskunnalliseen muutosprosessiin, joka on seurausta tieto- ja viestintätekniikan 

kehityksestä. (Itkonen 2015, Koistinen-Jokiniemen ym. 2017, 6 mukaan.) Digitalisaatio on 

yksi tärkeimmistä välineistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa (Valtioneuvosto 

2018). Hallituksen kärkihankkeissa on vahvasti mukana digitalisaatio, ja yksi kärkihank-

keista onkin Digitalisoidaan julkiset palvelut (Valtiovarainministeriö 2019b). Suomea voi-

daan pitää yhtenä digitalisaation kärkimaista (Valtiovarainministeriö 2019a). Digitalisoi-

daan julkiset palvelut -hankkeeseen on määritelty kolme toimenpidettä (Valtiovarainminis-

teriö 2019b). Nämä toimenpiteet ovat esitettyinä kuviossa 1.  

 

 

 

KUVIO 1. Digitalisoidaan julkiset palvelut -hankkeen toimenpiteet (Valtiovarainministeriö 

2019b). 
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Ensimmäisellä toimenpiteellä, digitalisoinnin periaatteet, pyritään luomaan kaikkia julkisia 

palveluita koskevat yhteiset periaatteet. Toisella toimenpiteellä, prosessien digitalisointi, 

pyritään sitouttamaan hallinnonalat ja kunnat hallinnon sisäisten prosessien uudistami-

seen. Kolmannella toimenpiteellä, yhden luukun palvelumalli, pyritään luomaan yhden luu-

kun palvelumalli ja uudistamaan tiedonhallintalainsäädäntö. (Valtiovarainministeriö 

2019b.) 

Valtiovarainministeriön (2019c) luomat digitalisoinnin periaatteet, jotka toimivat yhteisinä 

pelisääntöinä julkisten palveluiden digitalisoinnissa, ovat esitettyinä tarkemmin kuviossa 2. 

Valtiovarainministeriön digitalisoinnin toimenpiteet ja periaatteet ohjaavat myös sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kehitystyötä ja digitalisoimista. 

 

 

 

KUVIO 2. Digitalisoinnin periaatteet (Valtiovarainministeriö 2019c). 

 

 

3.2 Digitalisaatio sosiaali- ja terveyspalveluissa 

Sosiaali- ja terveysalan voidaan ajatella olevan muutoksessa ja digitalisaatio on yksi tär-

keimmistä välineistä tässä muutoksessa (Valtioneuvosto 2018). Paternalistisesta eli hol-

hoavasta mallista ollaan siirtymässä asiakkaan aktiivisempaan rooliin (Huvila, Ek, Enwald, 
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Eriksson-Backa, Hirvonen & Känsäkoski 2016, 155). Jo vuonna 2007 oli nähtävissä suuri 

mielenkiinto tavoittaa asiakkaita internetin ja muiden telekommunikaatiovälineiden kautta 

(Åkesson, Saveman & Nilsson 2007, 4).  

Trillin ja Pohlin (2013, 189) mukaan Baltian meren alueen maat kamppailevat samankal-

taisten ongelmien kanssa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden 

tarve kasvaa, kun taas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten määrä vähenee. 

Tämä kuilu kysynnän ja tarjonnan välillä tulee kasvamaan dramaattisesti elleivät maat 

reagoi siihen ja kehitä toimintamallejaan. Huomioon on otettava myös sosiaali- ja tervey-

denhuollon taloudellinen paine. Europan unionin (EU) mukaan sähköiset palvelut ovat asi-

anmukainen ja tehokas ratkaisu näihin haasteisiin. (Trill & Pohl 2013, 189.)  

Sosiaali- ja terveysalalla tavoitteena on toiminnan muutos, jonka avulla parannetaan pal-

velujen saatavuutta ja yhdenvertaisuutta sekä parannetaan tuottavuutta ja tehostetaan 

prosesseja. Tulevaisuudessa tietojärjestelmillä ja uusilla sähköisillä palveluilla pyritään tu-

kemaan niin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita kuin ammattilaisia. (Valtioneuvosto 

2018.) Kuviossa 3 on esitettynä, mitä sähköiset palvelut voivat tarjota tukeakseen asiak-

kaita. 

 

 

 

KUVIO 3. Mitä sähköiset palvelut voivat tarjota tukeakseen asiakkaita (Trill & Pohl 2013, 

190). 
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Sähköisillä palveluilla tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa palveluita, joissa käyte-

tään tieto- ja viestintätekniikkaa. Sähköisiä palveluita ovat esimerkiksi ammattilaisten väli-

set konsultaatiopalvelut, asiakkaille suunnatut omahoitopalvelut, ajanvarauspalvelut sekä 

kansalliset sähköiset palvelut, tunnetuimpana Kanta-palvelu. (Häyrinen 2017, 1.) Teknolo-

gian avulla voidaan mahdollistaa saamaan aikaan niin parempia tuloksia kuin laskevia 

kustannuksia (Huvila ym. 2016, 155). Digitalisaatio ja ICT-ratkaisut mahdollistavatkin asi-

akkaille parempia palveluita sekä asiakkaita huolehtimaan paremmin terveydestään, hy-

vinvoinnistaan ja toimintakyvystään (Arnesjö, Lagerstedt & Nilsson 1999, Åkessonin ym. 

2007, 3-4 mukaan; Valtioneuvosto 2018).  

Digitalisaatiolla voidaan keskittyä ennaltaehkäisyyn, sujuvoittaa hoitoketjuja, parantaa 

henkilöstön hyvinvointia sekä parantaa asiakkaan ja asiantuntijoiden keskinäistä suhdetta 

(The Swedish Federation of County Councils 2001, Åkessonin ym. 2007, 21 mukaan; Kor-

honen & Virtanen 2015, 1; Häyrinen 2017, 1). Digitalisaation avulla voidaan tuoda kansa-

laiset julkisten palveluiden keskiöön. Asiakkaiden tarpeet vaihtelevat eri elämäntilanteissa 

ja digitalisaation avulla voidaan jokaisen tarpeisiin vastata parantaen palveluketjuja. (Val-

tiovarainministeriö 2019a.) Nykyisiä palvelumalleja ja -prosesseja ei ole tarkoitus tuottaa 

sellaisenaan digitaalisina, koska niistä ei silloin välttämättä tule täysin toimivia. Digitalisaa-

tio antaa mahdollisuuden suunnitella ja tuottaa täysin uudenlaisia palveluita. (Korhonen & 

Virtanen 2015, 1.)  

Sähköisillä palveluilla voidaan tukea kustannustehokasta ja vaikuttavaa palvelurakennetta 

sosiaali- ja terveydenhuollossa (Hyppönen ym. 2014, 82). Sähköisellä asioinnilla palvelui-

den saavutettavuus kasvaa, kun asiakas voi tavoittaa asiantuntijan, lähes milloin ja missä 

tahansa, hankkia luotettavaa tietoa sekä jättää viestin asiantuntijalle. Asiakkaan tulisi olla 

aktiivinen osallistuja terveytensä hoidossa sekä ylläpidossa, ja sähköisellä asioinnilla tätä 

voidaan tukea ja lisätä. (The Swedish Federation of County Councils 2001, Åkessonin ym. 

2007, 4 mukaan.) Asiakkaat kuitenkin tarvitsevat ja toivovat asiantuntijoilta tietoa sähköi-

sistä palveluista (Häyrinen 2018, 186). 

Digitaalisia palvelumahdollisuuksia pyritään hyödyntämään LAPE-hankkeessa paikalli-

sessa sovellettavissa perhekeskustoimintamalleissa. Etenkin vanhemmuutta ja parisuh-

detta tukevissa matalankynnyksen palveluissa digitaaliset palvelumahdollisuudet voisivat 

olla hyödynnettävissä. (Hastrup, Paavilainen, Kekkonen, Leikas, Kivineva, Pihlajamäki & 

Lepistö 2016, 17.) LAPE-hankkeessa on otettu keskeiseksi tavoitteeksi sähköisen perhe-

keskuksen muodostaminen. Digitaalinen saavutettavuus on yksi linjauksista, ja sillä pyri-

tään reaaliaikaisiin verkkopalveluihin lapsiperheille. Etenkin syrjäseuduilla asuvat lapsiper-

heet hyötyisivät sähköisestä perhekeskuksesta. Sähköisten palveluiden tulisi olla 
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perhekeskustoimintamallin mukaisesti helposti saavutettavissa aikaan ja paikkaan katso-

matta. Toimivat ja ajantasaiset sähköiset palvelut ovat tärkeä osa ennaltaehkäiseviä pal-

veluita. Aivan kuten perhekeskusmallissa, sähköinen perhekeskus kokoaisi yhteen julkiset 

palvelut, kolmannen sektorin toimijat ja yksityiset palvelut. (Koivisto ym. 2018, 10, 15.) 

Asiakkaiden osallistamisella palveluiden suunnitteluun sekä arviointiin tulisi hyödyntää, ja 

tätä pidetäänkin keskeisenä asiana myös perhekeskusten palvelujen suunnittelemisessa, 

toteuttamisessa sekä arvioinnissa (Hyppönen, Iivari & Ahopelto 2011, 50; Hastrup ym. 

2016, 17).  

Näin voidaan varmasti todeta myös sähköisiä lapsi- ja perhepalveluita suunniteltaessa. 

Sähköisten palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisiksi vaatii kansalaisten näkemysten, 

kokemusten ja tarpeiden kartoittamista (Åkesson ym. 2007, 5; Hyppönen ym. 2011, 50). 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä palveluita kehittäessä tulee ottaa asiakkaiden li-

säksi huomioon niin ICT -asiantuntijat kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat 

(Åkesson ym. 2007, 5,22). 

Digitalisaatio vaatii muutoksia monella eri tasolla organisaatioissa (Kääriäinen ym. 2017, 

64.) Sosiaali- ja terveydenhuollon asiatuntijat tulee huomioida myös sähköisten palvelui-

den käyttäjinä, ja on huolehdittava heidän valmiuksistaan käyttää näitä palveluita. The Or-

ganisation for Economic Co-operation and Development - järjestön (OECD = Taloudelli-

sen yhteistyön ja kehityksen järjestö) tutkimuksen mukaan 49% 16-65-vuotiaista suoma-

laisista omaa vain perustietotekniikkataidot tai ei lainkaan tietotekniikkataitoja. On selvää, 

että 25-35-vuotiaat käyttävät tietotekniikkaa paremmin ja luontevammin kuin 50-65-vuoti-

aat. Nykypäivän työelämässä ei riitä, että osaa kirjoittaa sähköpostin tai selailla nettiä. 

(Häyrinen 2017, 1.) 

Sähköisiä palveluita käyttäessä asiantuntijoiden tulee olla myös tietoisia tietosuoja ja tieto-

turva asioista. Sosiaali- ja terveysalalla työskentelee paljon ammattilaisia, jotka ovat opis-

kelleet tutkintonsa ennen työelämän laajempaa digitalisaatiota. Heille tulisikin olla tarjolla 

koulutuksia, joiden sisällöissä olisi tiedonhallinnan, tietosuojan, tietoturvan ja tietojärjestel-

mien käyttöön liittyä opintoja. Nykypäivänä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoilla tu-

lee olla ammatillisten taitojen lisäksi paljon tietotekniikkaan liittyviä taitoja ja näiden osaa-

mista tulee päivittää. (Häyrinen 2017, 1.) 

Kansalaisilla on hyvät valmiudet sähköisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, ja etenkin nuo-

rempi ikä, korkeampi koulutus ja sukupuoli ovat yhteydessä sähköisten palveluiden käyt-

töön (Andreassen, Bujnowska-Fedak, Chronaki, Dumitru, Pudule, Santana, Voss & Wynn 

2007, 3-4; Hyppönen ym. 2014, 74; Jauhiainen, Sihvo, Ikonen & Rytkönen 2014, 74-75). 

Suomalaisilla on myös todettu olevan paras digiosaaminen EU-kansalaisista 
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(Valtiovarainministeriö 2019c). Pohjois-Karjalassa vuonna 2012 toteutettu selvitys osoitti 

kansalaisten suhtautuvan myönteisesti sähköisiin palveluihin terveydenhuollossa. Myös 

vuosina 2012-2014 toteutetussa ASSI-hankkeessa tulokset olivat samankaltaisia ja säh-

köiset palvelut nähtiin hyödyllisiksi. (Jauhiainen ym. 2014, 71-77.) Tilastokeskuksen 

(2018) mukaan alle 55-vuotiaista internetiä käyttivät lähes kaikki vuonna 2017.  

Sähköiset palvelut voivat kuitenkin myös lisätä eriarvoisuutta ja tämä tulisikin ottaa huomi-

oon palveluita suunniteltaessa (Hyppönen ym. 2014, 75-76, 82). Ammattilaisilla on tärkeä 

tehtävä sähköisten palveluiden takia mahdollisessa syrjäytymisvaarassa olevien tunnista-

misessa (Jauhiainen ym. 2014, 77). Rasmus (2010) on todennut syrjäytymisvaarassa voi-

van olevan vähän koulutetut sekä maaseudulla asuvat. Syrjäytymistä sähköisistä palve-

luista voidaan ehkäistä toimivien internetyhteyksien kehittämisellä, riittävällä koulutuksella 

ja ohjauksella sekä tarjoamalla erilaisia asiointivaihtoehtoja. (Hyppönen ym. 2011, 14, 50.)  

Koulutusta ja ohjausta sähköiseen asiointiin tarvitsevat niin asiakkaat kuin ammattilaiset-

kin (Flynn, Gregory, Makki & Gabbay 2009, Jauhiainen ym. 2014, 72 mukaan). Koivisto 

ym. (2018, 29) ovat todenneet myös, että sähköisiä palveluita käyttöönottaessa tulisi am-

mattilaisten saada tukea toiminnanmuutokseen. Åkesson ym. (2007, 21) ovat todenneet 

sähköisten palveluiden kuitenkin mahdollistavan syrjäseuduilla asuville paremman tervey-

denhuollon saavutettavuuden sekä säästävän aikaa ja rahaa. Trillin ja Pohlin (2013, 189) 

mukaan sähköisten terveyspalveluiden tarkoituksena on varmistaa korkea laatuiset palve-

lut niin kaupungissa kuin maaseudulla kustannustehokkaasti. Palveluita kehittäessä tulee-

kin ottaa huomioon eri asiakasryhmät (Jauhiainen ym. 2014, 77; Huvila ym. 2016, 158). 

3.3 Asiakaslähtöisyys sähköisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa 

Terveyspolitiikan tavoite on asiakaslähtöisyys terveyspalveluissa ja sitä voidaankin pitää 

nykytrendinä ihmisen oman osallisuuden hyödyntämisen rinnalla terveyden ja hyvinvoin-

nin ylläpitämisessä (Hakulinen-Viitanen ym. 2014, 115; Korhonen & Virtanen 2015,1; 

Aalto, Vehko, Sinervo, Sainio, Muuri, Elo-vainio & Pekurinen 2017,1). Myös sosiaali- ja 

terveydenhuollon lainsäädäntö sekä kansalliset strategiat painottavat asiakaslähtöisyyttä 

ja asiakkaan osallistamista oman terveytensä ja hyvinvointinsa edistämisessä (Jauhiainen 

ym. 2014, 71). Tämä vaatii ymmärrystä asiakkaiden tarpeista.  

Aallon ym. (2017,1) mukaan asiakaslähtöisesti suunnitellussa ja kehitetyssä palvelussa 

voidaan pitää lähtökohtana seuraavia asioita, jotka ovat esitettyinä kuviossa 4. 
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KUVIO 4. Asiakaslähtöisesti suunnitellun ja kehitetyn palvelun lähtökohdat (Aalto ym. 

2017, 1).  

Digitaalisissa palveluissa voidaan hyödyntää asiakkaan omia resursseja ja voimavaroja. 

Asiakaslähtöisissä palveluissa asiakas on tasavertainen toimija työntekijän kanssa, ja 

asiakas tulisi saada osallistumaan palveluidensa suunnitteluun. (Korhonen & Virtanen 

2015, 1-2.) Sähköisillä palveluilla asiakkaan on mahdollista hallita omaa terveyttään ja 

omahoitoa sekä löytää helpommin palveluita ja hakeutua niihin. Asiakkaat voivat olla 

enemmän mukana kehittämässä sähköisiä palveluita, jolloin palveluista saadaan asiakas-

lähtöisempiä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013, Jauhiainen ym. 2014, 71 mukaan.) 

Trillin ja Pohlin (2013, 194) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden osallistami-

sessa tulee ottaa huomioon kolme asiaa:  

• asiakkaita ei voi pakottaa noudattamaan muiden sanelemaa elämäntapaa 

•  ennaltaehkäisevä terveydenhuolto vaatii asiakkaan tehokasta osallistumista ja 

osallistamista 

• terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus tehdä omat valintansa ja kyky toimia nii-

den mukaan  

Asiakkaiden osallistaminen koostuu kolmesta ulottuvuudesta (Trill & Pohl 2013, 194). 

Nämä ulottuvuudet ovat esitettyinä kuviossa 5. 
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KUVIO 5. Asiakkaan osallistamisen kolme ulottuvuutta sähköisissä terveyspalveluissa 

(Trill & Pohl 2013, 194). 

 

Vahvistamalla asiakkaan itsenäistä tiedon hakua internetistä voidaan rohkaista asiakasta 

terveytensä ja hoitonsa aktiiviseen osallistumiseen, mikä taas voi lisätä tyytyväisyyttä ter-

veydenhuoltoon (Åkesson ym. 2007, 19). Asiakaslähtöisyys on tärkeää myös hoidon vai-

kuttavuuden sekä yhdenvertaisuutta edistävänä asiana. Epstein ym. (2010) ovat toden-

neet kustannusten mahdollisesti pienentyvän asiakaslähtöisesti kehitetyillä palveluilla 

(Aalto ym. 2017, 1). Myös Huvila ym. (2016, 155) pitävät asiakaslähtöisesti suunniteltuja 

sähköisiä palveluita tärkeinä tekijöinä kustannusten hallinnan kannalta. Campbell ym. 

(2000) ovat tarkastelleet asiakaslähtöisyyttä yhtenä laadun osatekijänä terveydenhuol-

lossa (Aalto ym. 2017, 1). 

Asiakkuus ja sen tarpeet sosiaali- ja terveyspalveluissa vaihtelee eri elämänkaaren vai-

heissa, mikä luo omat haasteensa palveluiden kehittämiselle (Hyppönen ym. 2011, 38-

39). Lapsi- ja perhepalveluiden käyttäjien toiveita ja tarpeita on tutkittu Satakunnan sekä 

Uudenmaan LAPE-hankkeissa. Satakunnassa tulevaisuus lapsissa -hankkeessa toteutet-

tiin kysely lapsille, nuorille ja perheille sähköisistä palveluista. Kyselyn vastauksista nousi 

esiin sähköinen asiointi, tiedonsaanti, yhteydenottomahdollisuus, mahdollisuus saada oh-

jeita ja neuvoja sähköisesti, sähköinen ajanvaraus. (Mäkelä 2018, 2-3,5-10.) Myös Uuden-

maan LAPEn Yhdessä olemme enemmän -hankkeessa tehdyssä kyselyssä nousi esiin 

samankaltaisia asioita. Esiin nousi myös lapsi- ja perhepalveluissa käytettävien lomakkei-

den yhdenmukaistaminen ja sähköistäminen sekä erikoissairaanhoidon ja kunnallisten 

palveluiden tiedonvälityksen sähköistäminen ja yhteinen tietojärjestelmä. (Lahdensivu & 

Nieminen 2018, 1.)  
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Vantaan perhekeskuksessa tehdyssä kyselyssä vuonna 2017 vastaajat toivoivat voivansa 

olla yhteydessä perhekeskukseen sähköisesti, esimerkiksi chatin tai sähköpostin kautta 

(Lahdensivu & Nieminen 2018, 2). LAPE Uudenmaan selvityksen mukaan Sosiaali- ja ter-

veysministeriölle sekä Valviralle on tullut asiakkailta kyselyitä siitä, mikseivät viranomaiset 

ole siellä, missä lapset, nuoret ja perheet keskustelevat, esimerkiksi pikaviestimissä ja so-

siaalisessa mediassa. Sähköpostilla asiointi viranomaiskäytössä asiakkaan asioiden käsit-

telystä on kiellettyä ja tekstiviestien sisällöstä on tiukka linjaus. Pikaviestimien käytöstä ei 

ole paikallista tai kansallista ohjeistusta, mutta näiden käyttöä ei käytännössä sallita. (Lah-

densivu & Nieminen 2018, 2.) Pikaviestimien, kuten sähköposti, tekstiviesti tai WhatsApp -

sovelluksen käytön esteenä laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä 

käsittelystä (9.2.2007/159, 5§). 

Uudenmaan LAPE-hankkeen kyselyssä kysyttiin myös asiantuntijoilta sähköisestä asioin-

nista. Asiantuntijat kokivat, että joukko eri kirjaamisjärjestelmiä hankaloittaa yhteistyötä. 

Yhteistyön ajateltiin olevan helpompi aloittaa, mikäli lapsen ja perheen tiedot olisivat luet-

tavissa ennen asiakkaan tapaamista. Tämän uskottiin vaikuttavat myös asioiden hoitami-

sen nopeutumiseen, esimerkiksi lähetteen tekeminen helpottuisi. Asiantuntijat kokivat 

myös, että asiakas tulisi ottaa mukaan tiedontuotantoon. (Lahdensivu & Nieminen 2018, 

1.) 

3.4 Perhekeskus 

Perhekeskus on Pohjoismaissa kehitetty perheiden kohtaamispaikka ja perhepalveluver-

kosto. Tässä palvelumallissa kootaan yhteen lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä edis-

tävät ja ongelmia ehkäisevät varhaisen tuen palvelut sekä kolmannen sektorin toimijat. 

(Halme ym. 2012, 15.) Perhekeskuksessa toimivat yhteistyössä järjestöt, seurakunnat, yk-

sityinen sektori sekä perheet (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018a). Järjestöt ja seura-

kunnat ovatkin olleet aktiivisesti mukana kehittämässä perhekeskusmallia Suomessa, ja 

esimerkiksi Ilmajoen ja Kurikan kaupungin yhdessä perustamassa JIK-kuntayhtymässä 

järjestöjen mukana olo perhepalveluissa on lisännyt yhteisöllisyyttä ja vertaistukitoimintaa 

(Hastrup ym. 2016, 19, 34).  

Pohjois-Savo sekä Pohjois-Karjala kuuluvat Pohjois-Savon yhteistyöalueeseen maakun-

nallisissa perhekeskushankkeissa (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2018b). Kuvioissa 6 ja 

7 on esitetty maakuntakohtaiset tavoitteet perhekeskusten suhteen. 
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KUVIO 6. Pohjois-Karjalan tavoitteet perhekeskuksissa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2018b). 
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KUVIO 7. Pohjois-Savon tavoitteet perhekeskuksissa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2018b). 

 

 

3.5 Sähköinen perhekeskus 

Sosiaali- ja terveysministeriön sähköisen perhekeskuksen työryhmä, joka koostui LAPE-

hankkeen maakunnallisten sähköisten palveluiden kehittäjistä, on linjannut tavoitteeksi 

luoda valtakunnallisen sähköisen perhekeskuksen. Valtakunnallinen sähköinen perhekes-

kus toimisi yhteisellä sähköisellä alustalla. Sieltä löytyisi lasten, nuorten ja perheiden pal-

velut helposti ja matalan kynnyksen periaatteella aikaan ja paikkaan katsomatta tavoit-

teena saavuttaa kohderyhmät jo ennaltaehkäisevästä. (Koivisto ym. 2018, 20.) 

Sähköisellä perhekeskuksella pyritään tarjoamaan palveluita mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa, matalalla kynnyksellä sekä oikea-aikaisesti. Myös kustannuksiin, palveluiden 

laatuun ja saatavuuteen sekä asioinnin helpottamiseen pyritään vaikuttamaan sähköisellä 

perhekeskuksella. Sähköisen perhekeskuksen myötä asiakas voisi ottaa enemmän vas-

tuuta hyvinvoinnistaan sekä asiakkaan ja ammattilaisen vuorovaikutusta voidaan tehostaa 

sähköisillä palveluilla. Ammattilaisen kannalta sähköisellä perhekeskuksella pyritään myös 

kohdentamaan resursseja oikein. Ammattilaisten aikaa voisi säästyä, mikäli asiakas 



17 

pystyisi sähköisen palvelun avulla tekemään itsenäisesti jonkin asian, mihin ennen on 

tarvittu ammattilainen. (Koivisto ym. 2018, 27.) 

Sähköisen perhekeskuksen työryhmän selvityksessä sähköisessä perhekeskuksessa löy-

tyisi tietoa erilaisista kohderyhmille kohdennetuista palveluista, kohderyhmän sosiaali- ja 

terveyspalveluista, neuvonta- ja ohjauspalvelut sekä tietoa paikkakunnalla järjestettävistä 

tapahtumista. Sähköinen perhekeskus tarjoaisi myös vertaistukea sähköisesti sekä säh-

köisiä palveluita omahoitoon ja seurantaan, sähköisen yhteydenoton ammattilaiseen, säh-

köisen ajanvarauksen, etäasioinnin mahdollisuuden, mahdollisuuden omien tietojen katse-

luun, mahdollisuuden vertailla ja valita eri lapsi- ja perhepalveluita sekä sähköisen palaut-

teen annon. (Koivisto ym. 2018, 21.)    

Sosiaali- ja terveysministeriön sähköisen perhekeskuksen työryhmän visioima sähköinen 

perhekeskus olisi visuaalisesti kaikkialla saman näköinen, jolloin se olisi helposti tunnistet-

tava. Sähköisessä perhekeskuksessa tulisi ottaa huomioon kansalliset sähköiset palvelut 

kuten esimerkiksi suomi.fi, omat digiajan hyvinvointipalvelut (ODA) ja palvelutietovaranto 

siten, ettei jo olemassa olevien palveluiden kanssa kehitetä päällekkäisiä palveluita. (Koi-

visto ym. 2018, 21).  

Työryhmä on tehnyt kolme sähköisen perhekeskuksen skenaariota, jotka ovat maakunnal-

linen malli, hybridi -malli ja keskitetty kansallinen malli. Maakunnallisessa mallissa sähköi-

nen perhekeskus on osana maakunnan asiointiportaalia, mistä löytyvät maakunnat säh-

köiset palvelut. Sähköisen perhekeskuksen palveluissa ei ole yhtenäistä rakennetta mui-

den maakuntien kanssa vaan jokainen maakunta päättää itse sähköisten palveluidensa 

toimittajat, kehittämisen painopisteet sekä vastaa myös kustannuksista. Maakunnallisessa 

sähköisen perhekeskuksen mallissa maakuntien sähköisten perhekeskusten palveluissa 

voi olla huomattavia eroavaisuuksia. (Koivisto ym. 2018, 32.) 

Myös hybridi -mallissa maakunnilla on oma asiointiportaali, jossa sähköinen perhekeskus 

on osana. Tässä mallissa kuitenkin sähköisen perhekeskuksen palveluiden tuottamiseen 

luodaan yhteinen rakenne ja verkkosivustot voivat rakenteeltaan olla yhteneväisiä. Jokai-

sella maakunnalla on myös omanlaisensa ulkoasu sähköiselle perhekeskukselle. Hybridi -

mallissa maakuntien tarjoamien sähköisten palveluiden eroavaisuudet pienenevät, koska 

mallissa määritellään yhteiset tavat tarjota monikanavaisia palveluita. Aivan kuten maa-

kunnallisessa mallissa, myös tässä mallissa maakunta valitsee itse sähköisten palvelui-

den toimittajat. Sen sijaan kehittämisen painopisteet voivat olla yhteisiä maakuntien kes-

ken sekä kustannuksia voidaan jakaa. (Koivisto ym. 2018, 33.) 

Keskitetyssä kansallisessa mallissa perustetaan yksi valtakunnallinen sähköinen perhe-

palvelukeskus. Se ei sulje pois maakuntien omia asiointiportaaleja, mutta niiden osana 
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oleva sähköinen perhekeskus olisi kaikkialla yhteinen. Sähköisen perhekeskuksen palve-

luiden tuottamisessa sekä verkkosivustojen rakenteissa olisi tällöin yhteinen rakenne. 

Myös sähköisen perhekeskuksen ulkoasu olisi samanlainen joka maakunnassa. Sähköis-

ten palveluiden tarjonta maakunnissa olisi yhtenäinen. Sähköisten palveluiden toimittajat 

ja kehittämisen painopisteet valittaisiin ja sovittaisiin yhteisesti sekä myös kustannuksista 

vastattaisiin kaikkien maakuntien kesken. (Koivisto ym. 2018, 35.)  

3.6 Kunnalliset sähköiset lapsi- ja perhepalvelut Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-

Savossa 

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun Sote tarjoaa lasten ja 

perheiden (alle kouluikäisten) sähköisiä palveluita (Siun sote 2018b). Medinet -sivustolla 

voi seurata omia tietojaan sekä päivittää terveystietojaan (Siun sote 2018c). Miunpalvelut 

-sivustolla on koottuna Pohjois-Karjalan kuntien sähköiset palvelut (Pohjois-Karjalan tieto-

tekniikkakeskus Oy 2018). Taulukossa 1 on esitelty tarkemmin sähköiset lapsi- ja perhe-

palvelut Siun soten läntisellä alueella. 

 

 

TAULUKKO 1. Sähköiset lapsi- ja perhepalvelut Siun soten läntisellä alueella (Siun sote 

2018b). 
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Pohjois-Savon maakunnasta opinnäytetyöhön rajattiin mukaan Siilinjärvi, Iisalmi, Kiuru-

vesi, Sonkajärvi ja Vieremä. Näistä Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä muodostavat 

Ylä-Savon sote kuntayhtymän (Ylä-Savon sote 2018a). Siilinjärven kunnassa on käytössä 

sähköinen asiointi terveyspalveluissa (Siilinjärven kunta 2017b). Ylä-Savon sotessa on 

käytössä eTerveyspalvelut, joihin kuuluvat ajanvarauspalvelu, tekstiviestipalvelu, viestipal-

velu ja lomakepalvelu (Ylä-Savon sote kuntayhtymä 2018b). Taulukossa 2 on esiteltynä 

Siilinjärven sekä Ylä-Savon sähköiset lapsi- ja perhepalvelut. 

 

 

TAULUKKO 2. Siilinjärven ja Ylä-Savon soten sähköiset lapsi- ja perhepalvelut (Siilinjär-

ven kunta 2016; Ylä-Savon sote kuntayhtymä 2018a; Ylä-Savon sote kuntayhtymä 2018b; 

Ylä-Savon sote kuntayhtymä 2018c). 
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3.7 Kohdemaakunnissa toimivat lapsi- ja perhepalveluiden järjestöt sekä niiden 

sähköiset palvelut 

Lapsi- ja perhepalveluihin kuuluu myös paljon kolmannen sektorin toimintaa. Perheenta-

loja löytyy Kuopiosta, Joensuusta ja Iisalmesta. Niissä toimivat monialaiset ja matalan 

kynnyksen toimintakokonaisuudet, jotka ovat avoimia kohtauspaikkoja lapsille ja lapsiper-

heille. Perheentalojen toiminnalla pyritään lisäämään lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia 

sekä tukemaan arjessa. Perheentaloista löytyy erilaisia palveluita ja osallistumismahdolli-

suuksia ja ne toimivat myös vertaiskohtaamispaikkoina kaikille lapsiperheille. Toiminnalla 

pyritään tukemaan kunnallisia palveluita ja täydentämään perhekeskuksia. Yhteisenä ta-

voitteena on lapsiperheiden hyvinvointi. Toiminnassa ovat mukana järjestöt, kaupunkien 

toimijat, oppilaitokset ja yritykset. (Pelastakaa lapset 2018a; Pelastakaa lapset 2018b; Pe-

lastakaa lapset 2018c.) 

Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL) on yhteisö, joka muodostuu keskusjärjestöstä, pii-

rijärjestöistä sekä paikallisyhdistyksistä. MLL tarjoaa tietoa ja tukea lapsille ja lapsiper-

heille. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2018a.) Tässä opinnäytetyössä otetaan huomioon 

vain MLL:n vanhemmuuden tieto- ja tukipalvelut, koska opinnäytetyöhön mukaan rajattu-

jen palveluiden lasten ikä on alle seitsemän vuotta.  

MLL tarjoaa vanhempainpuhelin -palvelua, jossa voi jutella kaikesta vanhemmuuteen liitty-

västä luottamuksellisesti koulutettujen henkilöiden kanssa. Sähköisiä palveluita on tarjolla 

niin vanhemmille kuin nuorille. Vanhemmille löytyy vanhempainnetti, josta löytyy tietoa ja 

tukea lapsiperheen arkeen. Tarjottavia sähköisiä palveluita ovat vertaistukipalstat, van-

hempain chat sekä nettikirje. Toiminta noudattaa Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoautta-

misen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan hyväksymiä eettisiä periaatteita. (Manner-

heimin lastensuojeluliitto 2018b.) 

Kohdemaakunnissa toimii myös Ensi- ja turvakotien liitto ja sen jäsenyhdistyksiä. Ensi- ja 

turvakotien liitto tarjoaa apua, tietoa ja tukea. Sähköisesti tarjottavia palveluita ovat netti-

turvakoti, vauva itkee ja apua eroon -palveluita. (Ensi- ja turvakotien liitto 2018a.) Chat-

keskusteluista saa apua ammattilaisilta sekä koulutetuilta vapaaehtoisilta. Ensi- ja turva-

kotien liittoon voi olla yhteydessä myös vanhemmuuteen ja päihteiden käyttöön liittyvissä 

asioissa sähköpostilla, tekstiviestillä, WhatsApp -sovelluksella tai soittamalla. (Ensi- ja tur-

vakotien liitto 2018b.) 
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4 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENETELMÄT 

4.1 Toimintatutkimus 

Tutkimuksellisen kehittämisen suuntauksista tässä kehittämishankkeessa toteutettiin toi-

mintatutkimusta, jossa yhdistyvät samanaikaisesti sekä tutkimus että kehittäminen. Toi-

mintatutkimuksella on pitkä historia. (Salonen, Eloranta, Hautala & Kinos 2017, 35, 39) 

Toimintatutkimusta voi kuvailla osallistavaksi, monitieteiseksi lähestymistavaksi, jossa yh-

distyvät erilaiset suuntaukset. Toimintatutkimusta toteutetaan yleensä siinä ympäristössä, 

jossa kehitystä tehdään osallistamalla käyttäjät ja toimijat. (Toikko & Rantanen 2009, 34, 

95-96; Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 58.) Toimintatutkimuksella saadut tutkimustu-

lokset ovat hyvin hyödynnettävissä käytännön työelämässä (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 

2014, 60). 

Toimintatutkimuksella pyritään muuttamaan nykyisiä toimintoja tai käytänteitä luomalla 

uutta tietoa ja ymmärrystä aiheesta. Toimintatutkimus vaatii vahvaa käytännönläheisyyttä 

sekä tutkijakehittäjältä aktiivista roolia tutkimuksessa. (Ojasalo ym. 2014, 58-59.) Toimin-

tatutkimusta voidaankin pitää pragmaattisena lähestymistapana, ja pragmatistinen perinne 

pohjautuu vahvasti käytännönläheisyyteen (Salonen ym. 2017, 30). Tutkittavat ihmiset 

ovat vahvoja toimijoita tutkijakehittäjän lisäksi. Osallistamalla tutkittavat mukaan kehittämi-

seen saadaan parempia ratkaisuja ja tuloksia kuin yksin tutkijakehittäjän tekemänä. (Oja-

salo ym. 2014, 58-59.) 

Toimintatutkimuksessa on omat haasteensa. Toimintatutkimusta pidetään vahvasti tilan-

teeseen sidottuna, jolloin voi olla vaikea hyödyntää aiemmin tehtyjä tuloksia. Tyypillistä 

toimintatutkimuksessa voi olla tavoitteiden ja menetelmien epämääräinen määrittely, joka 

vaikuttaa tutkimuksen onnistumiseen. (Ojasalo ym. 2014, 59.) 

Toimintatutkimusta toteutetaan yleensä kvalitatiivisilla eli laadullisilla menetelmillä, mutta 

siinä voidaan yhtä lailla käyttää kvantitatiivisia eli määrällisiä menetelmiä. Menetelmien 

valinnassa vaikuttaa se, että menetelmä on sellainen, jolla päästään kehittämistoiminnan 

tavoitteisiin sekä saadaan osallistettua tutkittavat. Käytettäviä menetelmiä voivat olla kyse-

lyt, ryhmäkeskustelut, aivoriihityöskentely, haastattelu tai havainnointi. Myös asiakirjojen 

ja muun kirjallisen materiaalin käyttö on toimintatutkimuksessa hyväksyttyä. Menetelmien 

valinnassa tulee ottaa huomioon kohdeorganisaation koko, kehittämiskohteen laajuus, tut-

kimushenkilöstö ja sen rooli sekä kohdehenkilöstö. (Ojasalo ym. 2014, 61-62; Salonen 

ym. 2017, 55-56.) 
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4.2 Internetkysely 

Kyselyiden teko internetissä on nykyään yleistä. Sähköisesti toteutetussa kyselyssä on 

etuna edullisuus, nopeus ja vaivattomuus. Internetissä toteutettavan kyselyn tekoon tulee 

kiinnittää samat huomiot kuin perinteisessä kyselyssä. Lisäksi on mietittävä, että perusjou-

kolla on valmiudet vastata kyselyyn internetissä. Internetkyselyssä täytyy ottaa huomioon 

se, miten kysely saadaan kohderyhmälle, miten estetään vastaaminen moneen kertaan 

sekä miten estetään otokseen kuulumattomien vastaaminen kyselyyn. Internetkyselyn 

etuja ovat vastausten nopea saanti, arkaluonteisten kysymysten käyttömahdollisuus, ano-

nymiteetin säilyminen sekä oheismateriaalin hyvät käyttömahdollisuudet. (Heikkilä 2014, 

17-18; Ojasalo ym. 2014, 128-129.) 

Vastausten tallentuessa tietokantaan, on mahdollista analysoida aineisto heti keruun pää-

tyttyä tilasto-ohjelman avulla. Internetkysely on nopea tapa kerätä aineistoa. Edustavan 

otoksen saaminen voi olla haastavaa, mikäli tutkijakehittäjällä ei ole vastaajien sähköpos-

tiosoitteita. (Heikkilä 2014, 66-67.) Vastaajia voidaan yrittää tavoittaa myös esimerkiksi or-

ganisaation verkkosivujen kautta, mutta tällöin ei ole varmuutta siitä, onko vastaaja otok-

seen kuuluva (Ojasalo ym. 2014, 129). 

Kyselyä tehdessä itse kyselylomake on olennainen tekijä tutkimuksen onnistumisen kan-

nalta, ja se tuleekin suunnitella huolellisesti. Hyvän kyselylomakkeen tekemisen edellytys 

on huolellinen tutustuminen aiheesta kirjoitettuun kirjallisuuteen. Myös tutkimusongelman 

pohtiminen ja täsmentäminen sekä tutkimusasetelman valinta auttavat hyvän kyselylo-

makkeen laadinnassa. Kyselylomaketta suunniteltaessa tulee olla mietittynä, miten aineis-

toa kerätään ja käsitellään, kuinka tarkkoja vastauksia halutaan sekä miten ne aiotaan 

analysoida. Tutkimuksen tavoitetta on pidettävä mielessä kysymyksiä laadittaessa, jotta 

kysytään oikeat kysymykset tavoitteen kannalta. (Heikkilä 2014, 45-46; Ojasalo ym. 2014, 

130.) Kyselylomakkeen laatimisprosessi on esitetty kuviossa 8. 
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KUVIO 8. Kyselylomakkeen laatiminen (Heikkilä 2014, 46.) 

 

 

Vastaajan valintoihin vastata kyselyyn vaikuttavat monet asiat, kuten esimerkiksi kyselylo-

makkeen ulkonäkö. Hyvän kyselylomakkeen tulisi olla selkeä ja houkuttelevan näköinen 

sekä sopivan mittainen. (Ojasalo ym. 2104, 131.) Myös internetpohjaisen kyselylomak-

keen ulkonäköön voi vaikuttaa käytettävän ohjelman rajoissa. Myös kysymysten järjestys 

ja looginen eteneminen ovat olennaisia asioita vastaajan mielenkiinnon kannalta. Kysy-

mykset voivat olla avoimia tai suljettuja, molempiin näihin liittyy kuitenkin sekä hyviä että 

huonoja puolia. (Heikkilä 2014, 46-47.) Internetkyselyssä on riskejä, joista muun muassa 

katoa pyritään tässä kehittämishankkeessa minimoimaan kyselyn huolellisella suunnitte-

lulla (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 195,196). 

Kyselyn onnistumisen kannalta kyselylomakkeen esitestaus on tärkeää. Testaajiksi riittää 

5-10 henkilöä. Testaajajoukon tulee kiinnittää huomiota kysymysten ja ohjeiden selkey-

teen ja yksiselitteisyyteen, vastausvaihtoehtojen sisällölliseen toimivuuteen ja lomakkeen 

vastaamisen raskauteen sekä vastaamiseen kuluvaan aikaan. Esitestauksen jälkeen ky-

selylomakkeeseen tehdään tarvittavat muutokset, jonka jälkeen kyselylomake luetutetaan 

vielä ulkopuolisella henkilöllä. (Heikkilä 2014, 58.) 

Internetkyselyssä tulee olla myös saatekirje mukana. Saatekirjeessä vastaajalle kerrotaan 

tutkimuksen toteuttaja sekä tarkoitus ja tavoitteet. Saatekirjeestä tulee ilmetä myös, miten 

aineistoa käsitellään, miten vastaajat on valittu, ohjeistus vastaamiseen ja palauttamiseen, 

vastaamisaikataulu, maininta luottamuksellisuudesta sekä kiitos vastaamisesta. (Heikkilä 
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2014, 59.) Saatekirjeellä on todettu olevan suora vaikutus vastausprosenttiin, joten sen 

merkitys on todella tärkeä (Ojasalo ym. 2014, 133). 

4.3 Fokusryhmähaastattelu 

Haastattelulajeja on useita erilaisia, joista tähän kehittämishankkeeseen valikoitui fokus-

ryhmähaastattelu (Hirsjärvi & Hurme 2010, 61). Fokusryhmähaastattelu sopii hyvin uusien 

ideoiden ja palvelujen kehittämiseen. Sillä saadaan rikasta ja monipuolista aineistoa, ja se 

sopii hyvin näkökulmien sekä kokemusten ymmärtämiseen. (Mäntyranta & Kaila 2008; 

Hirsjärvi & Hurme 2010, 62; Salonen ym. 2017, 57.) 

Ryhmähaastattelu on vuosikymmeniä käytetty aineistonkeruumenetelmä. Fokusryhmä-

haastattelussa ryhmä kokoontuu miettimään jotain ennalta päätettyä aihetta. Fokusryhmä-

haastattelujen kirjallisuudessa mainittu koko vaihtelee neljästä kymmeneen osallistujaan 

(Valtonen 2005, 223; Mäntyranta & Kaila 2008; Toikko & Rantanen 2009, 145; Hirsjärvi & 

Hurme 2010, 62; Pietilä 2017, 113). Haastattelijan tulee huolehtia siitä, että haastateltavat 

saavat puheenvuoroja tasapuolisesti, jolloin mahdolliset erilaiset näkemykset saadaan 

esille. (Pietilä 2017, 112-114.)  

Fokusryhmähaastattelussa asetelma haastattelijan ja haastateltavien välillä on erilainen 

kuin esimerkiksi yksilöhaastattelussa kysyjävastaaja asetelma. Ryhmähaastattelutilan-

teessa haastateltavat keskustelevat enemmänkin keskenään kuin haastattelijalle. Mode-

raattorin eli haastattelijan tuleekin huolehtia siitä, että kaikki haastateltavat osallistuvat tä-

hän keskusteluun ja tuovat oman näkökulmansa asiaan esille. Moderaattorin tehtävänä on 

myös hillitä aktiivisia ja dominoivia keskustelijoita ja osoittaa kysymyksiä hiljaisemmille 

osallistujille. Tilanteen ohjailun tulee kuitenkin olla kevyttä ja tutkijakehittäjän tulee pitää 

mielessä eettiset periaatteet. (Valtonen 2005, 223-224; Pietilä 2017, 114-115, 117.) 

Haastateltavien valintaan on erilaisia tapoja, jotka kaikki ovat lähtökohtaisesti aivan yhtä 

hyviä (Valtonen 2005, 229). Usein käytetään esimerkiksi organisaation apua, joka on hyvä 

tapa löytää osallistujia. Tässä piilee vaarana kuitenkin se, että haastateltavat ovat valikoi-

tuneet mukaan vain siksi, että pääsevät juuri silloin osallistumaan eli niin sanotusti muka-

vuusotannalla. Fokusryhmähaastatteluun valituilla haastateltavilla tulisi olla aiheesta jon-

kinlainen käsitys, jotta he voivat siitä keskustella. Toisilleen tuntemattomilla ihmisillä voi 

kestää kauemmin päästä kunnon keskusteluun kuin entuudestaan toisilleen tuttujen ihmis-

ten. (Pietilä 2017, 120.) 

Fokusryhmähaastattelutilanne etenee monesti tutkijakehittäjän tekemän teemarungon mu-

kaan. Teemarunkoa käytetään vain apuna ja keskustelun annetaan soljua haastateltavien 

mukaan vapaasti. (Toikko & Rantanen 2009, 146; Pietilä 2017, 124.) Haastateltaville 
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voidaan ennalta toimittaa jotain materiaalia fokusryhmähaastatteluun valmistautumista 

varten, jos on tarpeen. (Pietilä 2017, 124.) 

Fokusryhmähaastattelu tallennetaan ja tallentamistapa tulee miettiä. Mitä tarkemmin vuo-

rovaikutusta tullaan analysoimaan, sitä tarkemmin tilanne pitää tallentaa. Jos tutkimuk-

sessa ei olla kiinnostuneita vuorovaikutuksesta, riittää tallentamiseen pelkkä äänittäminen. 

Äänittämisessä tulee ottaa huomioon se, miten tutkijakehittäjä tunnistaa haastateltavien 

äänet analysoidessa materiaalia. Haastateltavia voi esimerkiksi pyytää sanomaan ennen 

puheenvuoroaan aina oman nimen, mutta usein tämä unohtuu tilanteen edetessä. Toinen 

tapa on käydä lyhyt esittelykierros aluksi, jolloin tutkijakehittäjälle jää ääninäyte osallistu-

jista. (Pietilä 2017, 124-125.) 

4.4 Aineiston analyysi 

Internetkyselyissä vastaukset tallentuvat suoraan ohjelman tietokantaan (Heikkilä 2014, 

66). Webpropol sekä Surveymonkey -ohjelmistot, joita tässä kehittämishankkeessa käytin, 

analysoivat tiettyyn pisteeseen asti vastaukset automaattisesti. Internetkyselyn avoimet 

vastaukset analysoidaan soveltaen induktiivista eli aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. 

Avoimet vastaukset koodataan ja luokitellaan sisällön mukaan. Tietoja koodataan siten, 

että samaa tarkoittavat asiat tai asiat, joilla on yhteinen tekijä, yhdistetään samalla koo-

dilla. Koodaus on analysointiin johtava välivaihe, joka auttaa analyysivaiheessa muodos-

tamaan aineistosta esimerkiksi teemoja. (Kananen 2017, 137.) 

Fokusryhmähaastattelu analysoidaan soveltaen induktiivista eli aineistolähtöistä sisäl-

lönanalyysiä, jota voidaan pitää laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmänä 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 134; Tuomi & Sarajärvi 2013, 91). Sisällönana-

lyysissä on Catanzarron (1988) mukaan seuraavat viisi vaihetta: analyysiyksikön valinta, 

aineistoon tutustuminen, aineiston pelkistäminen, aineiston luokittelu ja tulkinta sekä luo-

tettavuuden arviointi (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 134).  

Ennen sisällönanalyysiä aineisto litteroidaan eli muutetaan tekstiksi (Metsämuuronen 

2006, 122). Litteroidessa tutkijakehittäjä perehtyy ensimmäistä kertaa aineistoonsa ja litte-

rointi onkin analyysin ensimmäinen vaihe. Se tulee tehdä huolellisesti, mutta litteroinnin 

tarkkuuteen vaikuttavat tutkittava asia sekä valittu analyysimenetelmä. Jos litterointi ta-

pahtuu yleiskielisellä litteroinnilla, niin silloin poistetaan murre- sekä puhekieli eikä esimer-

kiksi huokauksia, taukoja tai äänenpainoja huomioida. (Kananen 2017, 134-135; Ruusu-

vuori & Nikander 2017, 427, 437.) Kehittämishankkeessa olin kiinnostunut asiantuntijoiden 

tarpeista ja mielipiteistä koskien sähköisiä lapsi- ja perhepalveluita, joten litterointi tapahtui 

yleiskielisellä litteroinnilla.  
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Litteroidessa saattaa huomata, kuinka valtavasti aineistoa onkaan. Jonkin asian huomaa-

matta jääminen on monesti väistämätöntä. Aineistoa analysoidessa onkin hyvä palata vä-

lillä litteroimattomaan aineistoon uudestaan sekä lukea myös litteroitua aineistoa useaan 

kertaan. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 143; Ruusuvuori & Nikander 2017, 437.) Aineistoa litte-

roidessa, se anonymisoidaan eli muutetaan kaikki sellainen tieto, josta vastaajat olisi mah-

dollista tunnistaa (Ruusuvuori & Nikander 2017, 438). Kehittämishankkeessa aineistosta 

anonymisoin haastateltavien nimet, haastattelun toteutuspaikka sekä paikkakunnat, joista 

haastattelussa puhuttiin. 

Litteroinnin jälkeen voidaan edetä varsinaiseen analyysiin. Haastatteluaineiston eri ana-

lyysivaiheet ovat yksinkertaisesti esitettynä aineiston luenta, luokittelu, yhteyksien löytämi-

nen sekä raportointi. Myös Deyn (1993) mukaan kvalitatiivista analyysiprosessia voidaan 

kuvata kolmivaiheiseksi. Nämä kolme vaihetta ovat kuvaus, luokittelu ja yhdistely. Ana-

lyysi on kuitenkin vaativaa ja tapahtuu ennemminkin spiraalimaisesti kuin suoraviivaisesti 

(Hirsjärvi & Hurme 2004, 144-145). Sisällönanalyysiä voidaan tehdä eri tavoilla, joista tä-

hän kehittämishankkeeseen valittiin induktiivinen eli aineistolähtöinen sisällönanalyysi. 

(Tuomi & Sarajärvi 2013, 95.) Aineistoa aletaan pelkistämään ja aineistosta etsitään ne 

tekstikokonaisuudet, jotka vastaavat tutkimuskysymyksiin sekä tutkimuksen tarkoitukseen 

ja tavoitteeseen. Tämä vaihe vaatii paljon ajattelutyötä ja aineiston uudelleen läpikäymistä 

(Syrjäläinen 1994, Metsämuuronen 2006, 124 mukaan). 

Aineiston pelkistämisestä edetään koodausvaiheeseen. Tekstikokonaisuudet pyritään tii-

vistämään ja yksinkertaistamaan siten, että tekstin sisällölle voidaan antaa sisältöä ku-

vaava koodi, joka kertoo lukijalle asiasisällön. Yhtä yleistä koodaustapaa ei ole olemassa 

vaan koodausjärjestelmät ovat tutkijakehittäjien omia luomuksia. Koodauksen avulla tutki-

jakehittäjä pystyy näkemään aineistonsa sisälle. Koodauksesta edetään aineiston luokitte-

luun. Siinä voidaan hyödyntää koodauskehikkoa ja löytää sen avulla säännönmukaisuuk-

sia, teemoja tai malleja. (Kananen 2017, 132, 136-137.) Aineistolähtöisessä luokittelussa 

tekstin luokittelu tapahtuu aineistosta löytyvien asioiden mukaan. Muodostuneista koo-

deista aletaan muodostamaan ryhmiä eli luokkia. Tässä vaiheessa on hyvä palata tutki-

muskysymyksiin sekä tutkimuksen tavoitteeseen ja tarkoitukseen. (Syrjäläinen 1994, Met-

sämuuronen 2006, 124 mukaan; Kananen 2017, 132, 137, 141.) 

Luokittelu ei ole analyysin viimeinen vaihe, vaan siitä edetään aineiston yhdistelyyn. Ai-

neiston yhdistelyssä pyritään löytämään luokkien esiintymisen välille säännönmukaisuuk-

sia tai samankaltaisuuksia. Yhdistelyvaiheessa korostuu tutkijakehittäjän ajattelutyö sekä 

ymmärrys aineistosta. Joskus pelkkä luokkien muodostaminen riittää aineiston käsitte-

lyksi, mutta tällöin tutkimus voi jäädä hiukan latteaksi. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 149-150.) 
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Myös Syrjäläinen (1994) on esittänyt kvalitatiivisen sisällönanalyysin luokittelun jälkeiseksi 

vaiheeksi tutkimustehtävän täsmennyksestä seuraavaksi ilmiöiden esiintymistiheyden to-

teamisen sekä poikkeusten toteamisen (Metsämuuronen 2006, 124). Tämän jälkeen ede-

tään johtopäätöksiin ja tulkintaan (Hirsjärvi & Hurme 2004, 151; Syrjäläinen 1994, Metsä-

muuronen 2006, 124 mukaan). 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tulkintaa tehdään oikeastaan koko tutkimuksen ajan. Sa-

maa haastattelua voidaan tulkita monista eri näkökulmista eri tavoin. Tulkinnassa ja sen 

onnistumisessa on tärkeää, että tutkijakehittäjän kanssa saman näkökulman omaksunut 

lukija pystyy tekemään tekstistä samat tulkinnat, vaikka olisikin näkökulmasta eri mieltä. 

Lukijalla ei ole nähtävänä haastattelua vaan tämän on luotettava tutkijakehittäjän tulkin-

taan haastattelusta. Tutkija-kehittäjän tuleekin kirjoittaa raportissaan tarkoin auki se, miten 

tulkintaan on päädytty. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 151.) 
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5 KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTUS 

5.1 Kehittämishankkeen eteneminen 

Toteutin kehittämishankkeen yhdistämällä määrällisiä ja laadullisia tutkimusmenetelmiä, 

jotta saisin mahdollisimman kattavan kokonaiskuvan aiheesta (Kylmä & Juvakka 2007, 

17). Etenin kehittämishankkeessa lineaarisesti määrällisestä osasta laadulliseen osaan 

toteuttamalla ensin internetkyselyn ja sen jälkeen syvennyin aiheeseen tarkemmin fokus-

ryhmähaastatteluilla (Hirsjärvi & Hurme 2010, 30; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 

137; Salonen ym. 2017, 52). Lineaarisesti etenevässä kehittämishankkeessa lähtökohdat 

ovat selkeät sekä tarkkaan rajatut, ja kehittämishankkeen tehtävät suoritetaan rationaali-

sesti ja loogisessa järjestyksessä (Salonen ym. 2017, 52). Kehittämishankkeessa pyrin 

osallistamaan lapsi- ja perhepalveluiden käyttäjät kehittämään yhdessä asiantuntijoiden 

kanssa sähköisiä lapsi- ja perhepalveluita kohdemaakunnissa. Minulla oli yhteistyösopi-

mus Pohjois-Karjalan lapsiperheiden matalan kynnyksen ja erityispalvelujen kehittämis-

hankkeen sekä YHDESSÄ! Pohjois-Savon lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman 

kanssa, ja näistä hankkeista yhteyshenkilöt, joiden kanssa tutkimuksen toteutuksesta so-

vittiin. Kuviossa 9 on esiteltynä kehittämishankkeen eteneminen. 

 

 

 

KUVIO 9. Kehittämishankkeen eteneminen. 
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5.2 Internetkyselyn toteuttaminen 

Internetkyselyn laadin teoriatiedon sekä kohdemaakunnissa tarjottavien sähköisten lapsi- 

ja perhepalveluiden pohjalta näiden palvelujen käyttäjille. Kysely valikoitui menetelmäksi 

siksi, että sen avulla oli mahdollista saada tehokkaasti laaja tutkimusaineisto (Hirsjärvi ym. 

2010, 195; Heikkilä 2014, 17). Kehittämishankkeessa oli mukana kahden maakunnan alu-

eelta yhteensä yhdeksän kuntaa, jolloin kysely osoittautui parhaimmaksi vaihtoehdoksi 

saada mahdollisimman laajaotos perusjoukosta.  

Kyselyn toteutin internetkyselynä käyttäen Pohjois-Karjalan alueella Webpropol -ohjelmaa 

sekä Pohjois-Savon alueella Surveymonkey -ohjelmaa. Eri ohjelmia käytettiin siksi, että 

vain Pohjois-Karjalan hanke omisti Webpropol lisenssin. Pohjois-Karjalan hanke ei halun-

nut Pohjois-Savossa käytettävän heidän lisenssiään. Ostin itse Pohjois-Savon alueelle 

käytettäväksi Surveymonkey -ohjelman käyttöoikeuden. Käyttöoikeus piti ostaa, koska ky-

selylomake sisälsi enemmän kysymyksiä kuin ilmaisversio mahdollisti. Kyselyssä oli alun 

perin yhteensä 12 kysymystä (liite 7). Kysymys 12 oli kuitenkin jäänyt Pohjois-Karjalan 

hankepäällikön tekemästä Webpropol kyselystä pois, joten kysymystä 12 ei huomioitu 

myöskään Pohjois-Savon internetkyselyn vastauksissa.  

Pohjois-Karjalassa sekä Pohjois-Savossa lapsi- ja perhepalveluiden asiakkaiden määrää 

kyselyn aikana ei ennalta voitu tietää. Jaettujen saatekirjeiden määrä asiakkaille ei ole tie-

dossa, joten vastausprosenttia kyselystä ei voitu määrittää.  

Pohjois-Karjalan matalan kynnyksen ja erityispalvelujen kehittämishankkeen yhteyshenki-

lön kanssa suunniteltiin kyselyn saattaminen asiakkaiden tietoisuuteen siten, että lapsi- ja 

perhepalveluiden työntekijät jakoivat saatekirjeen paperisena asiakkaille. Saatekirjeessä 

oli linkki sekä QR-koodi (kaksiulotteinen kuviokoodi, jossa koodattua informaatiota) kyse-

lyyn. Pohjois-Karjalassa oli toteutettu aiemmin samalla tavalla Isämies elämässä -tutkimus 

ja saatu siihen hyvin vastauksia, joten siksi päädyttiin tällaiseen ratkaisuun. Pohjois-Sa-

vossa päätin toimia samalla tavalla. 

Pohjois-Karjalan lapsiperheiden matalan kynnyksen ja erityispalvelujen kehittämishank-

keen hankepäällikkö loi kyselyn Webpropoliin, koska hankkeen omistamia Webpropol -

tunnuksia ei haluttu luovuttaa minulle käyttöön. Toimitin yhteyshenkilön välityksellä hanke-

päällikölle kyselyn kysymykset. Saatekirjettä (liite 4) sovimme jaettavan paperisena syys-

kuussa kahden viikon ajan lapsi- ja perhepalveluiden asiakkaille. Kyselyn ensimmäisen 

viikon aikana kuitenkin havaitsimme, ettei vastauksia ollut tullut toivotun mukaisesti. Poh-

jois-Karjalan lapsiperheiden matalan kynnyksen ja erityispalvelujen kehittämishankkeen 

yhteyshenkilön ehdotuksesta sovittiin kyselyn jatkosta viikolla. Hankkeen yhteyshenkilön 
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ehdotuksesta myös saatekirjettä muokattiin houkuttelevammaksi vastaamisen kannalta 

(liite 5).  

Pohjois-Savossa YHDESSÄ! hankkeen yhteyshenkilöllä ei ollut mahdollisuutta auttaa mi-

nua, joten olin itse yhteydessä mukaan valikoituneiden kuntien sosiaali- sekä terveyspal-

veluiden henkilöihin. Ylä-Savon soten lapsiperheiden tukipalveluiden esimieheen sain yh-

teyden, ja hänen toimesta saatekirjettä (liite 6) jaettiin lapsi- ja perhepalveluiden työnteki-

jöille Ylä-Savon soten kunnissa. Työntekijöitä ohjeistettiin jakamaan saatekirjettä paperi-

sena asiakkaille kahden viikon ajan syyslokakuun vaihteessa. Siilinjärvellä sain yhteyden 

vain sosiaalipalveluiden henkilöön, joka toimitti saatekirjeen lapsiperheiden sosiaalipalve-

luiden työntekijöille. Terveydenhoitajien esimieheltä en lukuisista yhteydenotoista huoli-

matta saanut vastausta saatekirjeen jaosta, joten varmuutta lasten- ja äitiysneuvolan asi-

akkaiden osallistamisesta Siilinjärvellä ei ole.  

Kehittämishankkeen kyselylomakkeen olin esitestannut seitsemällä lapsi- ja perhepalve-

luita käyttävällä henkilöllä. Viisi esitestaajista ei ehdottanut kyselylomakkeeseen muutok-

sia vaan piti lomaketta selkeänä ja ymmärrettävänä. Kaksi esitestaajista olisi halunnut tar-

kennuksia muutamaan termiin. Esitestaajat eivät käytä kohdemaakuntien lapsi- ja perhe-

palveluita. Esitestauksen jälkeen muutin lomakkeeseen kahta termiä ymmärrettäväm-

mäksi.  

Kyselylomakkeen kysymykset pohjautuivat teoriatietoon sekä Satakunnan LAPE-hank-

keessa aiemmin tehtyyn kyselyyn. Kysymyksissä 1-4 oltiin kiinnostuneita taustatietoina 

vastaajien iästä, sukupuolesta, koulutusasteesta sekä asuinpaikkakunnasta. Kysymykset 

5-12 koskivat kunnassa tarjolla olevia sähköisiä lapsi- ja perhepalveluita sekä kokemuksia 

ja toiveita niistä.  

5.3 Fokusryhmähaastattelujen toteuttaminen 

Pohjois-Karjalan lapsiperheiden matalan kynnyksen ja erityispalvelujen kehittämishank-

keen yhteyshenkilön kanssa sovimme heti kyselyn alettua päivän fokusryhmähaastattelua 

varten. Asiantuntijat fokusryhmähaastatteluun valikoitui Pohjois-Karjalan hankkeen yh-

teyshenkilön toimesta. Fokusryhmähaastattelun toteutin Siun soten läntisen alueen yh-

dessä neuvolassa lokakuussa 2018. Paikan olen anonymisoinut, jottei fokusryhmähaas-

tatteluun osallistuneita voida tunnistaa kuntien pienuuden ja työntekijöiden vähäisyyden 

vuoksi. Fokusryhmähaastatteluun osallistui kolme terveydenhoitajaa neuvolapalveluista 

sekä kolme lapsiperheiden varhaisen tuen sosiaalipalveluiden työntekijää. Fokusryhmä-

haastattelun teemarunko muodostui asiakkaille tehdyn internetkyselyn tuloksista. 
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Fokusryhmähaastattelu nauhoitettiin, mutta haastateltavat eivät halunneet tulla vide-

oiduksi. Nauhoitus tapahtui kahdella eri laitteella. 

Fokusryhmähaastattelun alussa piirsin itselleni kartan istumajärjestyksestä, josta ilmeni, 

työskentelikö haastateltava neuvola- vai sosiaalipalveluissa sekä ohjeistin haastateltavia 

sanomaan ennen puheenvuoroaan aina oman nimensä, jotta pystyisin tunnistamaan pu-

hujan aineistoa litteroidessa. Fokusryhmähaastattelu tilanteessa päätin jättää kirjautumi-

sen teemarungosta pois, koska fokusryhmähaastatteluun osallistuneet asiantuntijat eivät 

voi vaikuttaa kirjautumismenetelmiin. 

Internetkyselyn päätyttyä olin yhteydessä sähköpostitse Ylä-Savon soteen fokusryhmä-

haastattelusta. YHDESSÄ! lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman yhteyshenkilöllä ei 

ollut mahdollista auttaa fokusryhmähaastateltavien rekrytoinnissa. Ylä-Savon soten valit-

sin mahdolliseen fokusryhmähaastatteluun siksi, etten ollut Siilinjärveltä aiemmin saanut 

vastausta terveydenhoitajien esimiehen taholta internetkyselyyn liittyen. Vastausta Ylä-

Savon sotesta en kuitenkaan saanut, joten fokusryhmähaastattelu Pohjois-Savossa jäi to-

teutumatta ja keskeytin kehittämishankkeen toteuttamisen Pohjois-Savossa.   

5.4 Aineiston analysointi 

Pohjois-Karjalassa internetkysely toteutettiin Webpropol -ohjelmistoa käyttäen. Internetky-

selyn vastaukset analysoitiin myös tätä ohjelmaa käyttäen. Pohjois-Savossa toteutin inter-

netkyselyn Surveymonkey -ohjelmalla ja vastaukset analysoin tätä käyttäen. Litteroin in-

ternetkyselyn avoimet vastaukset. Tämän jälkeen koodasin ja luokittelin samankaltaisuuk-

sien sekä erilaisuuksien perusteella. Luokittelusta muodostui viisi teemaa. Näistä tee-

moista muodostui teemarunko fokusryhmähaastatteluun (liite 8). Tämän teemarungon tar-

koituksena oli ainoastaan toimia fokusryhmähaastattelun tukena.  

Fokusryhmähaastattelun analysoin soveltaen induktiivista eli aineistolähtöistä sisällönana-

lyysiä. Haastatteluäänitteet litteroin eli kirjoitin auki. Litteroitua materiaalia tuli 11 sivua Ca-

libri fontilla ja fonttikoolla 11. Riviväli oli 1. Kehittämishankkeessa sanatarkkaan litterointiin 

ei ollut tarvetta vaan muutin tekstin yleiskielelle poistamalla murre- sekä puhekielen. Litte-

roinnin jälkeen etenin aineiston koodaukseen, joka on yksi keino aineiston pelkistämiseen 

ja muuttamiseen ymmärrettävään muotoon.  

Aineistosta etsin tutkimuksen tarkoitukseen sekä tavoitteeseen vastaavia ilmaisuja ja an-

noin ilmaisulle koodin. Koodatut ilmaisut keräsin taulukkoon koodien mukaan. Koodeja 

syntyi aineistosta ensin yhteensä 32 kappaletta. Kävin aineistoa vielä uudelleen läpi, ja 

koodit tiivistyivät 30 kappaleeseen. Tämän jälkeen aloin muodostamaan koodeista luokkia 

etsien koodeista samankaltaisuuksia. Koodeista muodostui kuusi eri luokkaa, jotka ovat 



32 

sähköinen lapsi- ja perhepalvelu, sähköisten järjestelmien yhteen toimivuus, käyttäjäystä-

välliset sähköiset palvelut, osaaminen ja ymmärrys sähköisistä palveluista, sähköisten 

lapsi- ja perhepalveluiden hyödyllisyys omaan työhön ja tietämys lapsi- ja perhepalve-

luista. Luokittelun jälkeen palasin vielä aineistoon luokkien esiintymistiheyden totea-

miseksi. Muodostuneet luokat pysyivät ennallaan ja totesin niiden vastaavan tutkimusteh-

tävään. Yhden luokan nimeä muutin kuvaavammaksi tässä vaiheessa. 
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6 KEHITTÄMISHANKKEEN TULOKSET 

6.1 Internetkyselyn tulokset 

Internetkyselyyn tuli vastauksia yhteensä yhdeksän kappaletta (N=9). Kuten jo aiemmin 

mainitsin, en voinut määrittää vastausprosenttia, koska minulla ei ole tiedossa jaettujen 

saatekirjeiden määrää kohdemaakunnissa. Vastaajien vähyyden vuoksi Pohjois-Karjalan 

sekä Pohjois-Savon internetkyselyjen vastaukset yhdistettiin ja analysoitiin yhdessä. 

Taustatietoina kyselyssä kysyttiin vastaajien ikää, sukupuolta, korkeinta koulutusastetta 

sekä asuinpaikkakuntaa. Vastaajista viisi oli iältään 30-34-vuotiaita, kolme 35-39-vuotiaita 

ja yksi 40-44-vuotias. Kaikki vastaajat olivat sukupuoleltaan naisia. Korkein koulutusaste 

vastaajista oli yhdellä peruskoulu, yhdellä lukio tai toinen aste, neljällä alempi korkeakou-

lututkinto sekä kolmella ylempi korkeakoulututkinto. Vastaajista yhden asuinpaikkakunta 

oli Liperi, kahden Outokumpu, yhden Iisalmi sekä viiden Siilinjärvi.  

Vastaajista kuusi oli käyttänyt kunnassa tarjolla olevia sähköisiä lapsi- ja perhepalveluita. 

Vastaajista puolestaan kaksi ei ollut käyttänyt kunnassa tarjolla olevia sähköisiä lapsi- ja 

perhepalveluita. Perusteluina (2kpl) esitettiin, ettei palveluista tiedetty. Vastaajista yhden 

kunnassa ei ollut tarjolla sähköisiä lapsi- ja perhepalveluita.  

 

En tiennyt tällaisten olemassa oloa sekä en oikein tiedä, mitä ne on. 

 

Vastaajista viisi oli tyytyväisiä kunnassa tarjolla oleviin sähköisiin lapsi- ja perhepalvelui-

hin. Vastaajista puolestaan kolme ei ollut tyytyväisiä kunnassa tarjolla oleviin sähköisiin 

lapsi- ja perhepalveluihin. Perusteluina (3kpl) esitettiin tietämättömyys palveluista sekä 

huono saatavuus. Vastaajista yksi ei vastannut kysymykseen laisinkaan. 

Vastaajista kuusi ei ollut käyttänyt järjestöjen sähköisiä lapsi- ja perhepalveluita. Puoles-

taan kolme vastaajista oli käyttänyt järjestöjen sähköisiä lapsi- ja perhepalveluita. Avoi-

missa vastauksissa (3kpl) vastaajat kertoivat käyttäneensä järjestöjen palveluita, jos sillä 

tarkoitettiin internetsivuilla olevia tietoiskuja, vanhempainnettiä tai järjestön Facebook -si-

vuja.  

 

Jos tällä tarkoitetaan nettisivuilla olevia tietoiskuja lapsen kehityksestä, unikoulusta tms. 
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Toiveista sähköisistä lapsi- ja perhepalveluista vastaajat saivat valita useamman vastaus-

vaihtoehdon. Vastaajista yksi ei vastannut kysymykseen laisinkaan. Vastaajista kuusi toi-

voi sähköisiä lomakkeita (täyttö ja palautus). Yksi vastaajista toivoi tietoa, yksi sähköistä 

yhteydenottopyyntöä, yksi sähköistä ajanvarausta, kaksi yhteyttä ammattilaiseen ja yksi 

chat -palvelua. Yksi vastaajista oli valinnut vastausvaihtoehdon muu, mitä. Avoimessa 

vastauksessa tuli esille, että helposti toimivia palveluita voisi käyttää useampaakin. Myös 

kirjautumista ilman pankkitunnuksia toivottiin. Kuviossa 10 on esitetty asiakkaiden toive-

palvelut sähköisistä lapsi- ja perhepalveluista. 

 

 

 

KUVIO 10. Lapsi- ja perhepalveluiden asiakkaiden toivomat sähköiset palvelut (N= 8). 

 

 

Kysymyksessä sähköisten lapsi- ja perhepalveluiden käyttölaitteesta vastaajat saivat va-

lita useamman vastausvaihtoehdon. Vastaajista kolme käyttäisi sähköisiä lapsi- ja perhe-

palveluita tietokoneella, kolme tabletilla ja viisi kännykällä. Vastaajista yksi valitsi vastaus-

vaihtoehdon muu, mikä ja kertoi käyttävänsä tietokoneella sekä tarvittaessa puhelimella. 
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Kuviossa 11 on esitettynä vastaajien valinnat sähköisten lapsi- ja perhepalveluiden käyttö-

laitteesta.  

 

 

 

KUVIO 11. Sähköisten lapsi- ja perhepalveluiden käyttölaite (N=9). 

 

 

Vastaajista kaksi ei vastannut kysymykseen sähköisten lapsi- ja perhepalveluiden tarpeel-

lisuudesta ja hyödyllisyydestä laisinkaan. Vastaajista kuusi koki sähköiset lapsi- ja perhe-

palvelut tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi. Perusteluina (6kpl) esitettiin helppoa palvelua, joka ei 

ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Sähköisten palveluiden todettiin olevan myös nykyaikaa. 

Vastaajista yksi ei kokenut sähköisiä lapsi- ja perhepalveluita tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi. 

Perusteluina (1kpl) esitettiin sähköisten palveluiden olevan uusi asia, josta vastaaja ei 

tiennyt. 

 

Helppo aikaan sitomaton palvelu. Paperisota helpottaa. Tämä on nykypäivää. 
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Vastaajista kolme ei esittänyt kehitysehdotuksia sähköisiin lapsi- ja perhepalveluihin lai-

sinkaan. Vastaajista kuusi esitti kehitettävää sähköisiin lapsi- ja perhepalveluihin. Kehitet-

täväksi ehdotettiin tietoisuuden lisäämistä sähköisistä palveluista, parempaa informaatiota 

sähköisistä palveluista sekä helpompia internetsivuja. Mahdollisimman monen palvelun 

toivottiin sähköistyvän.  

 

Ehkä näistä kyseisistä palveluista pitäisi lapsiperheiden saada enemmän tietoa/infoa. Että mistä 

mitäkin löytyy ja mistä jotain tiettyä tietoa voi etsiä. Lisää yhteydenottotapoja ja helpommat nettisi-

vut. Parempi tiedotus sähköisen asioinnin mahdollisuuksista. Kattavuus, mahdollisimman moni pal-

velu sähköiseksi (esim. hakemukset yms.). 

 

6.2 Teemarunko fokusryhmähaastatteluun 

Lapsi- ja perhepalveluiden asiakkaille tehdyn kyselyn avointen vastausten luokittelusta 

muodostin seuraavat teemat (taulukko 4). Teemoja käytin asiantuntijoiden fokusryhmä-

haastattelun runkona. Teemarungon teemojen lisäksi fokusryhmähaastattelussa pyrin 

saamaan keskustelua aikaiseksi siitä, miten asiantuntijat näkevät asiakkaan mahdollisuu-

det hyödyntää omia voimavaroja ja resursseja digitaalisten palveluiden avulla sekä asian-

tuntijoiden näkemyksistä sähköisten palveluiden tuomasta helpotuksesta heidän työ-

hönsä.   
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TAULUKKO 4. Teemarunko fokusryhmähaastatteluun. 

TEEMA ESIMERKKI 

Tiedottaminen (ja tietämys) sähköisistä pal-

veluista 

”ehkä näistä kyseisistä palveluista pitäisi 

lapsiperheiden saada enemmän tietoa/in-

foa. Että mistä mitäkin löytyy ja mistä jotain 

tiettyä tietoa voi etsiä” 

Palveluiden toimivuus ”helppo aikaan sitomaton palvelu, helpottaa 

asiointia, ei sidottu aikaan” 

Kirjautuminen ”kirjautuminen ilman pankkitunnuksia” 

Sähköisten palveluiden tarpeellisuus ”tämä on nykypäivää” 

Sähköisten palveluiden saatavuus ”huono saatavuus” 

Paperittomuus ”paperisota helpottaa” 

 

 

6.3 Fokusryhmähaastattelun tulokset 

Fokusryhmähaastattelun koodatusta aineistosta muodostui analysoinnin jälkeen kuusi 

luokkaa, jotka ovat sähköinen lapsi- ja perhepalvelu, sähköisten järjestelmien toimivuus, 

käyttäjäystävälliset sähköiset lapsi- ja perhepalvelut, osaaminen ja ymmärrys sähköisistä 

palveluista, sähköisten lapsi- ja perhepalveluiden hyödyllisyys omaan työhön sekä tietä-

mys lapsi- ja perhepalveluista. 

6.3.1 Sähköinen lapsi- ja perhepalvelu 

Fokusryhmähaastattelussa nousi esiin seuraavat sähköiset palvelut: Sähköinen ajanva-

raus, sähköinen esitietolomake, sähköinen allekirjoitus ja sähköinen suostumus, sähköi-

nen yhteydenottolomake, sähköinen palautteen anto, kuvapuhelin, anonyymi chat, sähköi-

nen tapahtumakalenteri sekä sähköinen neuvolakortti.  

Sähköistä ajanvarausta pidettiin ehkäisy- ja perhesuunnittelu- sekä lastenneuvolassa hy-

vänä ja toimivana asiana, ja näissä se onkin jo käytössä. Äitiysneuvolassa ja 
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lapsiperheiden varhaisen tuen sosiaalipalveluissa sähköistä ajanvarausta ei ollut käytössä 

eikä sitä nähty toimivana asiana. Lapsiperheiden varhaisen tuen sosiaalipalveluissa tätä 

perusteltiin sillä, että ajan varaaminen sinne ei ole niin mekaanista kuin neuvolapalve-

luissa. Asiakkaan tilanteesta tehtiin perusteellinen kartoitus ja siihen liittyi aina palvelutar-

peen arviointi. Äitiysneuvolassa perinteiseen ajanvaraukseen oltiin tyytyväisiä eikä tar-

vetta sähköiselle ajanvaraukselle nähty. 

 

Perheneuvolassa meillä ei ole sähköistä ajanvarausta käytössä ja jotenkin näkisin, että varmaan 

ehkä aika huonosti se meidän palveluissa toimisikaan. Meillä kuitenkin aika perusteellisesti kartoi-

tetaan aina se asiakkaan tilanne siinä vaiheessa, kun meille hakeudutaan asiakkaaksi, kun se ei 

ole ehkä niin mekaanista kuin mitä terveyspuolella on. Niin se ei välttämättä ihan sitten toimisi. 

 

Sähköinen esitietolomake oli käytössä ehkäisyneuvolan puolella, muttei muissa lapsiper-

heiden palveluissa. Asiakkaan tuli printata lomake itse Siun soten internetsivuilta ja tuoda 

täytettynä neuvolakäynnille. Sähköistä esitietolomaketta pidettiin mahdollisena myös las-

ten- ja äitiysneuvolassa, mutta mahdollisuutta täyttää se sähköisesti ja automaattista siir-

tymistä sähköisesti suoraan sähköiseen järjestelmään pidettiin tärkeänä. Tämän ajateltiin 

helpottavan myös asiantuntijan työtä siinä, että asiakkaan tietoihin voisi perehtyä jo ennen 

asiakkaan vastaanotolle tuloa. 

 

Jos olisi semmoinen esitietolomake, jonka äiti on voinut täyttää jo etukäteen ennen ensimmäistä 

neuvolakäyntiä ja se uisi sinne Mediatriin, niin sehän palvelisi. Että siihen vois tutustua jo ennen, 

kun asiakkaan ottaa sisälle. 

 

Sähköisen allekirjoitusta ja sähköistä suostumusta tulevaisuudessa pidettiin mahdollisena 

ja suotavana. Nyt suostumuslomakkeet pitää erikseen printata ja allekirjoittaa, esimerkiksi 

jos sosiaalipalveluiden työntekijä haluaa nähdä asiakkaansa terveystietoja tai toisinpäin. 

Sähköistä allekirjoitusta ja sähköistä suostumusta pidettiin tärkeänä etenkin yliammattira-

jojen toimivuuden kannalta. 

Lapsiperheiden varhaisen tuen sosiaalipalvelut kokivat sähköisen yhteydenottolomakkeen 

voivan palvella heitä. Sen etuna pidettiin etenkin sitä, että sähköisen yhteydenottolomak-

keen voisi täyttää aikaa ja paikkaa katsomatta juuri silloin, kun asiakkaalla olisi siihen 

mahdollisuus. Tässä korostui ajatus palvelusta, joka toimisi ”yhden napin painalluksella”. 

Tämän ajateltiin voivan madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä sosiaalipalveluihin. 
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Neuvolapalveluiden puolella sähköistä yhteydenottolomaketta pidettiin riskinä, jos se jäisi-

kin huomaamatta. Sähköisestä yhteydenottolomakkeesta tulisi tulla sellainen ilmoitus, jota 

ei voi ohittaa ilman yhteydenottolomakkeen katsomista.  

 

Meillä vois toimia semmoinen yhteydenotto pyyntölomake, koska silloin kun perheellä on se asia, 

minkä takia ne haluaa meidän palveluihin varhaisen tukeen, niin se voi olla se yhteydenottaminen 

on hankalaa ja sitten että se yhdellä napin painalluksella tapahtuisi et mekin otettaisiin heihin päin 

yhteyttä niin se vois madaltaa sitä kynnystä niihin palveluihin. 

Käsittääkseni jo jossain on olemassa tämmöisiä sähköisiä apua -nappeja. Se olisi hirmu hyvä, että 

siellä olisi esimerkiksi selkeästi, että mistä sinä haet apua ja sitten tosissaan sinne vois jättää sen 

yhteydenottopyynnön sitten, kun on asioita, mitkä ovat jotkut tosi vaikeita.  

 

Sähköinen palautteen anto mahdollisuus nousi esiin lapsiperheiden varhaisen tuen sosi-

aalipalveluiden osalta. Sähköisen palautteen annon mahdollisuus nähtiin tärkeänä oman 

toiminnan ja palveluiden kehittämisen kannalta. 

Kuvapuhelimen mahdollisuutta ei nähty käytettävän lapsiperheiden varhaisen tuen sosiaa-

lipalveluissa eikä myöskään neuvolapalveluissa. Lapsiperheiden varhaisen tuen sosiaali-

palveluissa tätä perusteltiin sillä, että asiat joiden takia palveluihin hakeudutaan ovat usein 

herkkiä eikä silloin kuvapuhelimen käyttö ole mahdollista vaan täytyy olla fyysisesti läsnä. 

Kuvapuhelimen mahdollisuus nähtiin ainoastaan etäohjauksessa esimerkiksi jonkin lo-

makkeen täytössä. Neuvolapalveluissa ajateltiin heidän palveluidensa olevan fyysisellä 

vastaanotolla. Tätä samaa perustelua käytettiin myös anonyyminchatin kohdalla neuvola-

palveluissa. Neuvolapalveluissa oltaisiin kuitenkin valmiista kokeilemaan anonyymia cha-

tia. Lapsiperheiden varhaisen tuen sosiaalipalveluissa sen sijaan anonyymi chat nähtiin 

mahdollisena, ja sen ajateltiin olevan erittäin matalan kynnyksen palvelu.   

Lastenneuvolan puolesta toivottiin sähköistä tapahtumakalenteria, mistä näkisi koko alu-

een lapsi- ja perhepalveluiden asiakkaille suunnatut asiat, kuten esimerkiksi perhekerhot 

ja tapahtumat. 

Sähköistä neuvolakorttia ei puollettu. Perusteluina tälle oli internetyhteyden sekä tietojär-

jestelmän pätkiminen. Myöskään ihmisten liikkuminen ja matkustaminen ei tukenut säh-

köistä neuvolakorttia, koska eri paikoissa on eri tietojärjestelmät käytössä. Kanta-arkis-

tosta tietenkin neuvolakortin ajateltiin mahdollisesti näkyvän, mutta perinteisen neuvola-

kortin ajateltiin olevan parempi vaihtoehto. 
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Sen verran netti pätkii nykyisin ja järjestelmä pätkii, että aika monesti on käynyt mielessä, että on-

neksi on vielä paperinen neuvolakortti. Jos meillä kaikki tieto olisi siellä koneessa niin olisi aika 

hankala. 

 

6.3.2 Sähköisten järjestelmien toimivuus 

Luokka sähköisten järjestelmien toimivuus muodostui koodeista järjestelmien yhteen toi-

mivuus, toimivuus yliammattirajojen, erikoissairaanhoito tiedonsiirto sekä eri tietokannat. 

Sähköisten lapsi- ja perhepalveluiden toimivuudessa pidettiin tärkeänä tietojärjestelmien 

yhteen toimivuutta. Tällä hetkellä neuvolapalveluiden asiantuntijoilla oli käytössä muun 

muassa laboratoriotietojärjestelmä, Mediatri sekä Ipanainen. Nykyisten järjestelmien yh-

teen toimimattomuus ilmeni esimerkiksi lastenneuvolan sähköisessä ajanvarauksessa ja 

tilastoinnissa, josta seurasi tilastointivirheitä. Äitiyspoliklinikalla käytössä olevaan esitieto-

lomakkeeseen piti kirjata käsin laboratoriovastaukset, koska ne eivät siirtyneet järjestel-

mästä toiseen. Jos tietojärjestelmät toimisivat ja keskustelisivat keskenään, vähentäisi se 

asiantuntijoiden päällekkäistä työtä ja kirjaamista. Asiantuntijat kirjaavat ja kommentoivat 

vastauksia tällä hetkellä moneen eri paikkaan ja tällöin tulee turhaa päällekkäin kirjaa-

mista. 

 

Että ne saisi fiksusti sinne meidän tietojärjestelmään. Sitten se niin kuin meitä palvelisi hyvin, että 

jos ne olisivat sähköisenä jossain ja sitten oikeasti fiksusti siirtyisi sinne Mediatriin. Se ei olisi sitten 

hankalaa. 

Tästä keskenään keskustelusta eli, kun meillä on äitiyspolin esitietolomake, minkä asiakkaat täyttä-

vät niin siihen esim. labravastaukset meidän pitää kirjata, jotka voisi, jos järjestelmä olisi semmoi-

nen, että Mediatrista ne vastaukset sinne uisivat niin vähentäisi sitä meidän työtä. Että nythän me 

niitä vastauksia ja samoja asioita kirjataan neuvolakorttiin ja esitietolomakkeeseen ja kommentoi-

daan vielä Mediatrissakin että semmoista päällekkäistä kirjanpitoa aika paljon. 

 

Myös toimivan tiedonsiirron yli ammattirajojen ajateltiin helpottavan asiantuntijoiden työtä. 

Tällä hetkellä terveys- ja sosiaalipalvelut toimivat eri tietokannoissa eivätkä esimerkiksi 

voineet nähdä toistensa kirjauksia sähköisesti, vaikka asiakas olisikin antanut siihen suos-

tumuksensa. Tiedonsiirtoa erikoissairaanhoidon kanssa pidettiin toimivana. Äitiysneuvola 

piti tiedonsiirtoa äitiyspoliklinikan kanssa toimivana juuri sähköisten järjestelmien ansiosta. 
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Ihan tuota samaa olisin kommentoinut, että on tässä sähköisessä järjestelmässä se etu, että esi-

merkiksi erikoissairaanhoidon palautteet ja tiedonsiirto äitipolin kanssahan on nyt sujuvampi. Ja 

nähdään, mitä siellä on, mikä tilanne siellä on ja he näkevät, mikä tilanne meillä. 

 

6.3.3 Käyttäjäystävälliset sähköiset lapsi- ja perhepalvelut 

Luokka käyttäjäystävälliset sähköiset lapsi- ja perhepalvelut muodostui koodeista käytettä-

vyys, Siun soten internetsivut sekä sähköisten palveluiden selkeys. 

Siun soten internetsivustoja pidettiin vieraina ja sekavina. Samansuuntaista palautetta oli 

tullut myös lapsi- ja perhepalveluiden asiakkailta. Esimerkiksi perheneuvola löytyi internet-

sivuilta samasta kohtaa kuin ehkäisy- ja perhesuunnittelu-, äitiys- sekä lastenneuvola, 

vaikkakin perheneuvola kuuluu sosiaalipalveluihin toisin kuin muut neuvolat. Tämän ei 

nähty lisäävän asiakkaiden tietämystä ja tuntemusta lapsiperhepalveluista. Myöskään 

asiakas ei välttämättä löydä etsimäänsä perheneuvolaa, jos ei osaa katsoa sitä terveys-

palveluista.  

 

Voi olla, että ne Siun soten nettisivut ovat jotenkin vielä ehkä vähän vieraat tai jopa sekavat, että 

perheneuvolakin sieltä taitaa löytyy samasta kohtaa, mistä muutkin neuvolat. Asiakkaat eivät välttä-

mättä osaa sitä sieltä ehkä ihan etsiä. 

 

Sekavien internetsivustojen takia myös henkilökunnankin on vaikea löytää toistensa yh-

teystietoja. Myös asiakkaat ovat todenneet yhteystietojen olevan vaikeasti löydettävissä. 

Myös paikallisen tason esittelyä palveluista kaivattiin laajempien esittelyjen rinnalle. Tätä 

perusteltiin sillä, että Siun soten eri alueilla oli eroja siinä, miten työ muodostuu ja miten 

sitä käytännössä toteuttaa. Palveluihin, etenkin lapsiperheiden varhaisen tuen sosiaalipal-

veluihin, hakeutumiseen kaivattiin selkeää ohjeistusta Siun soten internetsivuille. Lapsi-

perheiden varhaisen tuen sosiaalipalveluiden ohjeistuksessa tulisi ottaa huomioon myös 

se seikka, että on myös sellaisia palveluita, joihin tehdään sosiaalihuoltolain mukaisesti 

palvelutarpeen arviointi, jolloin arvioija ja työn toteuttaja ei välttämättä ole sama henkilö.  

 

Siellähän Siun soten sivuilla on varmaan eriteltynä ne meidän työalat ja ne ovat nimenomaan niin 

kuin semmoinen laaja esittely, että mitä tarkoittaa tämä ja tämä. Mutta semmoista paikallisen tason 

esittelyä ei ole, ja kuitenkin eri alueilla on vähän vivahde eroja, miten se työ muodostuu tai miten 

sitä käytännössä toteutetaan. 
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Sähköisten palveluiden selkeyttä korostettiin. Tämän hetkisiä tarjolla olevia sähköisiä 

lapsi- ja perhepalveluita ei pidetty selkeinä eikä myöskään Siun soten internetsivuja, joista 

tietoa näistä palveluista tulisi löytää. Selkeyttä kaivattiin lisää niin asiakas kuin asiantunti-

janäkökulmasta.  

6.3.4 Osaaminen ja ymmärrys sähköisistä palveluista 

Osaaminen ja ymmärrys sähköisistä palveluista -luokka muodostui koodeista asiakkaiden 

ja ammattilaisten taidot käyttää sähköisiä palveluita, ohjeistus sähköisten palveluiden 

käyttöön sekä ymmärrys sähköisistä palveluista. 

Fokusryhmähaastattelussa ilmeni, ettei kaikilla asiakkailla välttämättä ole osaamista käyt-

tää sähköisiä lapsi- ja perhepalveluita. Asiakkaiden taidot käyttää sähköisiä palveluita 

vaihtelivat paljon. Osa käytti sähköisiä palveluita todella sujuvasti, kun taas osa ei osannut 

käyttää näitä palveluita ollenkaan. Tärkeänä pidettiin sähköisten palveluiden rinnalla taval-

lisia palveluita sekä sähköisten palveluiden käytön opettamista sekä ohjausta sitä tarvitse-

ville. Vuorovaikutusta osana lapsiperheiden palveluita pidettiin todella tärkeänä ja sen pe-

lättiin vähentyvän ja huonontuvan palveluiden sähköistyessä. 

 

Sitten on kyllä osa asiakkaista, joille sähköset palvelut ovat vaikeita, ja ihan on semmoisiakin pyyn-

töjä, että täytettäisiinkö neuvolassa kelan hakemus yhdessä, joka äidin pitäisi netistä, kelan nettisi-

vuilta täyttää sähköisesti. Tosin ohjaan sitten kyllä kelalle täyttämään, mutta että se riippuu nii pal-

jon asiakkaasta, että myöskin sähköisten palveluiden käytössä. Että joillekin se on hyvin yksinker-

taista ja helppoa ja he ovat valveutuneita ja hakee nopeasti sen tiedon, ja joillekin se on tosi vai-

keata. Pitäisi olla myöskin sitten mahdollista, jos ei ole kiinnostunut, ei ole halukas eikä pysty niitä 

käyttämään, että palvelua saa myös muulla tavalla.  

 

Lastenneuvolan sähköisessä ajanvarauksessa eivät kaikki asiakkaat osanneet toimia oh-

jeiden mukaisesti. Lastenneuvolaan aika tuli varata lapsen nimellä, mutta usein aika varat-

tiin vanhemman nimellä. Tämä hankaloitti terveydenhoitajan työtä eikä vanhemman ni-

mestä terveydenhoitaja voinut tietää, kuka lapsi oli tulossa vastaanotolle. Työaikaa saattoi 

tuhlaantua turhaan niin sanottuun salapoliisityöhön väärällä nimellä varatun ajan takia. 

Sähköiset palvelut koettiin uhkaavana tekijänä terveydenhoitajan työn kannalta. Sähköiset 

palvelut herättivät myös ajatuksia, että terveydenhoitajia ei kohta enää tarvittaisi 
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laisinkaan. Asioinnin toivottiin tapahtuvan ”ihmiseltä ihmiselle” todeten, ettei kosketusta 

voi robotti korvata. 

 

Minä näen tämän kyllä uhkana, että terveydenhoitajat ovat katoavaa kansanperinnettä. 

 

6.3.5 Sähköisten lapsi- ja perhepalveluiden hyödyllisyys omaan työhön 

Luokka muodostui koodeista asenteet, tarpeellisuus, paperittomuus, sähköisten palvelui-

den hyödyttömyys, sosiaalipuolen herkkyys, työväline ei tue sähköisiä menetelmiä, hyöty 

omaan työhön sekä asiakkaan omien resurssien ja voimavarojen hyödyntäminen. 

Asiantuntijat halusivat pitää kiinni niin sanotuista tavallisista palveluista ja kasvokkain vies-

tinnästä. Vaikka sähköisiä palveluita, kuten esimerkiksi sähköistä ajanvarausta, oli jo neu-

volapalveluissa tarjolla, ei asiantuntijat välttämättä olleet halukkaita sitä käyttämään. Van-

hanaikaista neuvolakorttia sekä kirjaamista paperille pidettiin selkeämpänä kuin sivulta toi-

seen juoksuttamista sähköisessä järjestelmässä, joka saattoi myös toisinaan jumittaa tai 

internetyhteys pätkiä. Kuitenkaan entisiin tapoihin ei ajateltu olevan paluuta, mutta asen-

teeseen sähköisiä järjestelmiä ja palveluita kohtaan vaikutti paljon niiden toimimattomuus. 

Myös mahdollinen töistä poisjääminen vaikutti kiinnostukseen ottaa sähköisiä palveluita 

käyttöön. 

 

Minulla ei ole sähköistä ajanvarausta eikä lähivuosina tulekaan… se ei puolla minun työtäni se säh-

köinen ajanvaraus. 

 

Sähköiset palvelut nähtiin kuitenkin tarpeelliseksi. Niiden todettiin olevan nykyaikaa ja mo-

nen käyttävän mielellään sähköisiä kanavia. Sähköisten palveluiden ja tietojärjestelmien 

ajateltiin tuoneen myös omaan työhön helpotusta. 

 

Kyllä varmaan siis nykyaikana moni tietysti käyttää tämmöisiä sähköisiä kanavia, niin kyllähän ne 

varmasti tarpeellisia on. 

Kyllä varmaan nykyaikana moni tietysti käyttää tämmöisiä sähköisiä kanavia, niin kyllähän ne var-

masti tarpeellisia on. Ja tämmöinen ajanvarauksen mahdollisuus sähköisesti, on varmasti ihan niin 

kuin ainakin omassa työssä semmoinen ihan tarpeellinen kanava ja tiedon saaminen tietysti. 
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Sähköisten palveluiden ja tietojärjestelmien etuna pidettiin myös paperittomuutta. Sen to-

dettiin olevan tietenkin ekologista, mutta myös tuovan apua täyttyviin arkistoihin. Epäilystä 

herätti se, miten sähköisesti saataisiin sellaisten papereiden käsittely, jotka eivät voi olla 

kuin jonkun tietyn ammattiryhmän nähtävissä. 

 

Ajattelen, että paperittomuus olisi hirveen hyvä juttu. Meilläkin täällä arkistot venyvät ja paukkuvat 

ja niitä käydään läpi, että mitä sieltä voidaan heittää pois. 

 

Sähköisiä palveluita ei nähty lapsiperheiden varhaisen tuen sosiaalipalveluissa kovinkaan 

mahdollisiksi sosiaalipalveluihin hakeuduttavien asioiden herkkyyden takia. Osa lapsiper-

heiden varhaisen tuen sosiaalipalveluista tapahtui asiakkaiden kotona, ja kotiin menemi-

nen oli tärkeä osa koko palvelua, jolloin sähköisten palveluiden ei ajateltu tuovan hyötyä 

työhön. Lapsiperheiden varhaisen tuen sosiaalipalveluissa käytettiin tällä hetkellä säh-

köistä järjestelmää vain kirjaukseen asiakastapaamisten jälkeen. Sosiaalipalveluissa mer-

kitystä saattoi olla enemmän aistinnalla ja tulkinnalla kuin esimerkiksi sanoilla, jolloin säh-

köisten palveluiden ei ajateltu tuovan tähän apua vaan päinvastoin. Joskus asiakkaan 

kannalta oli suuri merkitys sillä, tavattiinko toimistolla vai kotona, joten mahdollisen säh-

köisen palvelun kautta tapaamista ei nähty laisinkaan mahdollisena. Myöskään terapeut-

tista työtä ei nähty mahdollisena lapsien kohdalla esimerkiksi kuvapuhelimen välityksellä 

tehtynä, koska lasten kanssa korostettiin esimerkiksi fyysisesti vierekkäin istumisen merki-

tystä. Myöskään terapeuttisen työn tehtävätyöskentelyä ei nähty tehtäväksi sähköisten 

palveluiden välityksellä. 

Asiantuntijoilla ei välttämättä ole työvälineitä, jotka tukisivat kaikkia sähköisiä palveluita. 

Esimerkiksi työpuhelimena harvalla on älypuhelimen tai jos on, ei työnantaja kustanna sii-

hen internetyhteyttä. Tällöin sähköisiä palveluita ei voisi käyttää kuin tietokoneella toimis-

tolla. 

Lapsiperheiden varhaisen tuen sosiaalipalveluissa ei juurikaan nähty sähköisten lapsi- ja 

perhepalveluiden tuovan hyötyä omaan työhön. Työaikaa ajateltiin mahdollisesti säästy-

vän, jos jonkin pienen asian takia ei tarvinnut ajaa perheen luokse, ja asian pystyi hoita-

maan sähköisten palveluiden avulla. Esimerkiksi jos perhe tarvitsi ohjeistusta jonkin lo-

makkeen täyttämisessä, niin sen ajateltiin hoituvan sähköisillä menetelmilläkin. Toisaalta 

sitä todettiin tehtävän jo nykyään ihan vain ottamalla esimerkiksi kuva ja lähettämällä se 

asiakkaalle puhelimeen ohjeistuksen kera. Neuvolapalveluissa ajateltiin sähköisten 



45 

palveluiden tuovan hyötyä ja helpotusta omaan työhön edellyttäen niiden toimivan. Esi-

merkiksi kasvukäyriä pidettiin helpompina sähköisinä.  

Asiakkaan omien resurssien ja voimavarojen hyödyntämistä sähköisten palveluiden avulla 

nähtiin mahdolliseksi. Tämä kuitenkin vaatisi asiakkaalta aktiivisuutta ja kiinnostusta omaa 

terveyttään sekä omia terveystietojaan kohtaan. Ammattilaisen kirjaamilla asioilla nähtiin 

voivan olla kannustava vaikutus asiakkaan aktiivisuuteen ja kiinnostukseen omasta ter-

veydestään. Nykyasiakkaita pidettiin hyvin valveutuneina ja kiinnostuneita omaa terveyttä 

kohtaan. 

 

Kyllä jos asiakas on kiinnostunut omasta terveydestään ja käy katsomassa niitä omia terveystietoja 

ja tuloksia sekä suuntia, mihin suuntaan vastaukset on kehittynyt tai kasvukäyrät on kehittynyt, pai-

noindeksit on kehittynyt niin miksei, kyllä. Ja sitten tietysti ne kirjaukset, mitä me kirjataan, että jos 

ne siellä kirjataan semmoisia asioita, joista asiakas tavallaan saa, että mitä hänen tulisi tehdä sen 

oman hyvinvointinsa edistämiseksi, se vois myös omalla tavallaan taas kannustaa sitten tekemään 

niitä elintapamuutoksia. Mutta vaatii asiakkaalta aktiivisuutta. 

 

6.3.6 Tietämys lapsi- ja perhepalveluista 

Neuvolapalveluiden asiantuntijat olivat sitä mieltä, että asiakkaat tiesivät hyvin sähköisten 

palveluiden mahdollisuudesta kuten esimerkiksi sähköisestä ajanvarauksesta, jos sellai-

nen kyseisessä palvelussa oli tarjolla. Lastenneuvolan puolella asiasta mainittiin vastaan-

otolla sekä neuvolakortista löytyi tiedot sähköiseen ajanvaraukseen. Sähköinen esitietolo-

make oli käytössä vain äitiyshuollossa ja asiakkaiden tietämystä siitä pidettiin hyvänä. 

Aiemmin esitietolomake oli lähetetty asiakkaille postitse, mutta nyt asiakkaita ohjeistettiin 

tulostamaan ja täyttämään esitietolomake, ja tuomaan vastaanotolle mukana. Sen toimi-

vuutta tällä tavalla pidettiin hyvänä. Lapsiperheiden varhaisen tuen sosiaalipalveluissa ei 

tällä hetkellä ollut tarjolla sähköisiä palveluita. 

Fokusryhmähaastattelussa nousi esiin asiakkaiden tietämys ylipäätänsä lapsi- ja perhe-

palveluista sekä niiden sisällöistä. Lapsi- ja perhepalveluiden termejä sekoitettiin asiakkai-

den toimesta. Aiemmin oli toimittu perhekeskuksen nimellä ja Siun soten myötä siirrytty 

perheneuvolaan. Nyt oltiin ottamassa käyttöön taas perhekeskus nimitystä. Tätä nimitys-

ten muutosta pidettiin hämmentävänä niin asiakkaille kuin yhteystyökumppaneille. Myös 

lapsiperheiden varhaisen tuen sosiaalipalvelu perheneuvola ja neuvolapalvelu perhesuun-

nitteluneuvola sekoitettiin toisiinsa asiakkaiden toimesta.  
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Kuten jo aiemmin mainittiin, Siun soten internetsivuja pidettiin sekavina, ja asiakkailta oli 

tullut samanlaista palautetta. Tärkeänä pidettiin sitä, että Siun soten internetsivuilla lapsi- 

ja perhepalvelut sekä niiden sisällöt olisivat tarkoin kuvattuna, jotta niin asiakas kuin myös 

ammattilainenkin tietäisi, mitä mikäkin palvelu sisältää. Myös Siun soten internetsivujen 

yhtenäisyyttä palveluiden osalta toivottiin, mikä voisi lisätä asiakkaan tietämystä palvelui-

den sisällöistä. 

6.4 Kehittämisehdotukset sähköisen perhekeskuksen kehittämistyöhön 

Kehittämishankkeesta syntyi kehittämisehdotukset sähköiseen perhekeskukseen. Sähköi-

sestä perhekeskuksesta tulisi löytyä ainakin seuraavat palvelut, jotka ovat esitettynä kuvi-

ossa 12. Samankaltaisia toiveita tuli esille myös muissa LAPE -hankkeissa tehdyissä ky-

selyissä (Koivisto ym. 2018, 21). 

 

 

 

KUVIO 12. Sähköiset palvelut, jotka tulisi löytyä sähköisestä perhekeskuksesta. 
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Sähköisen perhekeskuksen tulisi olla käytettävissä niin tietokoneella kuin mobiililaitteella. 

Sen tulisi olla visuaalisesti selkeä sekä sisältää informaatiota lapsi- ja perhepalveluista. 

Siun soten internetsivujen sekavuus niin asiakkaiden kuin asiantuntijoiden mielestä ilmeni 

kehittämishankkeen tuloksista, joten sähköisessä perhekeskuksessa tulisi palvelut esittää 

selkeämmin. Palvelut tulisi esitellä siten, että ne olisivat niin asiakkaalle kuin asiantunti-

jalle ymmärrettävät. Mikäli Siun soten neljällä eri toimialueella on eroavaisuuksia lapsi- ja 

perhepalveluiden sisällöissä, tulisi ne olla esiteltynä paikallisella tasolla. Sosiaali- ja ter-

veyspalvelut tulisi olla selkeästi eriteltynä, jottei palveluita sekoitettaisiin keskenään, esi-

merkiksi perheneuvolaa terveys- tai neuvolapalveluksi. 

Fyysisen perhekeskus mallin ajatuksena on koota lapsi- ja perhepalvelut yhteen, ja siellä 

on tarkoitus toimia yhdessä julkisen ja yksityisen sektorin, järjestöjen sekä seurakuntien 

(Halme ym. 2012, 15; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018a). Aivan kuten fyysisen per-

hekeskuksen mallissa, sähköisessä perhekeskuksessa löytyisi nämä kaikki toimijat ja nii-

den sähköiset palvelut. Mikäli palvelut ovat sähköisesti saatavilla esimerkiksi järjestön 

omilla internetsivuilla, sähköisestä perhekeskuksesta tulisi löytyä suora linkki sinne. Tämä 

helpottaisi asiakasta löytämään järjestöjen sähköiset palvelut. Järjestöjen tarjoamat palve-

lut ovat tärkeä osa ennaltaehkäisevää toimintaa sekä tukitoimintaa. Sähköiseen tapahtu-

makalenteriin voisi koota kaikkien lapsi- ja perhepalveluiden toimijoiden tapahtumat maa-

kunnan alueelta, jolloin se palvelisi niin asiakkaita kuin asiantuntijoita. 

Sähköisessä perhekeskuksessa tulisi olla ohjeistus asiakkaille, miten palveluihin hakeudu-

taan. Prosessikuvaukset auttaisivat asiakasta ymmärtämään, miten prosessi etenee, jol-

loin tämä voisi selkeyttää asiakkaalle tilannetta. Myös asiantuntijat eri ammattiryhmissä 

hyötyisivät näistä. Ohjeistus ja tuki sähköisten palveluiden käyttöön tulisi antaa sekä säh-

köisesti että fyysisesti niin asiakkaille kuin asiantuntijoille. Sähköisessä perhekeskuksessa 

tulisi olla ohjeet, kuinka siellä toimitaan, mutta myös tiedot fyysisen ohjauksen mahdolli-

suudesta. Sähköisen perhekeskuksen ei ole tarkoitus korvata kasvokkain asiointia, joten 

sen mahdollisuus on säilytettävä aina. 

Sähköisen perhekeskuksen pitäisi toimia asiantuntijoiden tietojärjestelmien kanssa yh-

teen, jotta asiakkaan täyttämät tiedot sähköisessä perhekeskuksessa siirtyisi käytettä-

vissä oleviin tietojärjestelmiin. Näin saataisiin kaikki hyöty sähköisestä perhekeskuksesta 

ja turha ylimääräinen kirjaamistyö voisi jäädä pois. Tiedonsiirtoa erikoissairaanhoidon 

kanssa pidettiin jo nyt toimivana ja sen toimivuus pitäisikin sähköisessä perhekeskuk-

sessa myös turvata.  

Kehittämistyötä tulisi tehdä siten, että siinä voidaan ottaa huomioon terveys- ja sosiaali-

palveluiden eroavaisuudet ja tarpeet. Tämän takia on tärkeää ottaa kehittämistyöhön 
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mukaan asiantuntijoita eri ammattiryhmistä sekä eri palveluiden asiakkaita. Koska kehittä-

mishankkeen tuloksista ilmeni samankaltaisuuksia muissa LAPE -hankkeissa tehtyihin ky-

selyihin sähköisistä lapsi- ja perhepalveluista, voisi sähköisen perhekeskuksen hybridi -

malli palvella Pohjois-Karjalan lapsi- ja perhepalveluiden asiakkaita sekä asiantuntijoita. 
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7 POHDINTA 

7.1 Johtopäätökset 

Kyselyyn vastaajista suurin osa oli tyytyväisiä tarjolla oleviin sähköisiin palveluihin, joista 

ilmeisesti oli tarjolla kuitenkin vain sähköistä ajanvarausta sekä Siun soten internetsivuilta 

printattavissa oleva sähköinen esitietolomake. Siun soten internetsivuilta saa toisenlaisen 

käsityksen. Internetsivustot ovat asiantuntijoiden mukaan sekavat ja samansuuntaista pa-

lautetta oli tullut asiakkailta. Näin voin myös itse todeta, koska sain internetsivustojen 

kautta vääränlaista informaatiota tarjolla olevista sähköisistä lapsi- ja perhepalveluista, ja 

olin siinä käsityksessä, että sähköisiä palveluita olisi ollut tarjolla enemmän asiakasky-

selyä tehdessä sekä vielä fokusryhmähaastattelutilanteen alkaessa.  

Suurin osa kyselyyn vastanneista asiakkaista sekä myös asiantuntijat kokivat sähköiset 

lapsi- ja perhepalvelut tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi. Sähköisten palveluiden todettiin olevan 

nykyaikaa. Hyödyllisenä koettiin se, että sähköisiä palveluita voisi käyttää aikaan ja paik-

kaan katsomatta. Myös vuosina 2012-2014 toteutetussa ASSI-hankkeessa todettiin säh-

köiset palvelut hyödyllisiksi asiakkaiden mielestä (Jauhiainen ym. 2014, 71-77). Sosiaali-

palveluiden asiantuntijat näkivät sähköiset lapsi- ja perhepalvelut hyödylliseksi, mutta säh-

köisten sosiaalipalveluiden kehittämisessä pitää ottaa huomioon ehdottomasti sosiaalipal-

veluihin hakeuduttavien asioiden herkkyys. 

Asiakaskyselyn vastaajat olivat suurimmaksi osaksi iältään alle 40-vuotiaita sekä koulu-

tusasteeltaan alemman tai ylemmän korkeakoulun suorittaneet. Asiantuntijat kokivat osan 

käyttävän sujuvasti sähköisiä palveluita, mutta osan asiakkaista tarvitsevan tukea ja oh-

jausta. Kansalaisilla on todettu olevan hyvät valmiudet käyttää sähköisiä sosiaali- ja ter-

veyspalveluita, ja etenkin nuoremman iän, korkeamman koulutuksen sekä sukupuolen on 

todettu olevan yhteydessä sähköisten palveluiden käyttöön. (Andreassen ym. 2007, 3-4; 

Hyppönen ym. 2014, 74; Jauhiainen ym. 2014, 74-75.) Lapsi- ja perhepalveluiden asiak-

kaiden voidaan ajatella olevan suurimmaksi osaksi alle 45-vuotiaita, jolloin heillä iän puo-

lesta voisi olla hyvät valmiudet sähköisiin lapsi- ja perhepalveluihin.  

Kehittämishanketta toteutettiin alueilla, joissa on syrjäseutua. Åkesson ym. (2007, 21) 

ovat todenneet sähköisten palveluiden mahdollistavan juurikin syrjäseuduilla asuville pa-

remman terveydenhuollon saavutettavuuden sekä säästävän aikaa ja rahaa. Asiantuntijat 

eivät nähneet sähköisten palveluiden tuovan juurikaan etua välimatkoihin. Palveluiden 

ajateltiin olevan suurimmaksi osaksi vielä kuitenkin fyysisesti neuvolarakennuksissa, 

joissa tarjolla ovat niin neuvola- kuin sosiaalipalvelut. Rasmus (2010) taas on todennut 

juuri maaseudulla asuvien olevan syrjäytymisvaarassa, mutta tämän voivan olevan 
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ehkäistävissä toimivilla internetyhteyksillä, riittävällä ohjauksella ja koulutuksella sekä tar-

joamalla myös muita asiointivaihtoehtoja kuin sähköisiä (Hyppönen ym. 2011, 14, 50). 

Sähköisten palveluiden on todettu voivan lisätä myös eriarvoisuutta ja ammattilaisten ole-

van tärkeässä roolissa tunnistaa nämä mahdollisessa syrjäytymisvaarassa olevat (Hyppö-

nen ym. 2014, 75-76, 82; Jauhiainen ym. 2014, 77). Kehittämishankkeen tuloksista tuli 

myös esille asiakkaiden tarve saada ohjausta sähköisistä palveluista sekä myös informaa-

tiota niiden olemassa olosta. Häyrinen (2018, 186) on todennut asiakkaiden tarvitsevan 

tietoa sähköisistä palveluista käyttääkseen niitä. 

Flynn ym. (2009) totesivat koulutusta ja ohjausta tarvitsevan niin asiakkaat kuin ammatti-

laisetkin (Jauhiainen ym. 2014, 72 mukaan). Kehittämishankkeen tulokset osoittivat sa-

man. Asiantuntijoilla ei näytä olevan aivan täyttä ymmärrystä siitä, mitä sähköiset palvelut 

voivat olla tai miksi niitä kehitetään. Niiden pelätään korvaavan niin terveydenhoitajan työn 

kuin itse terveydenhoitajankin. Asiantuntijoille on selkiytettävä, miksi sähköisiä palveluita 

kehitetään. Asiantuntijat kokivat, että suurimman osan lapsi- ja perhepalveluista tulisi ta-

pahtua edelleen fyysisesti neuvoloissa, joissa on tarjolla myös sosiaalipalvelut eikä kaikkia 

palveluita nähty toteutettavan sähköisesti. Nykyisiä palveluita ei olekaan tarkoitus sellaise-

naan tuottaa sähköisinä vaan digitalisaatio antaa mahdollisuuden suunnitella ja tuottaa 

täysin uudenlaisia palveluita (Korhonen & Virtanen 2015, 1). Sähköisten palveluiden aja-

tellaan olevan sekä asiakkaiden että ammattilaisten tukena sekä digitalisaation avulla 

tuottavan parempia palveluita sekä auttavan asiakkaita huolehtimaan paremmin omasta 

terveydestään, hyvinvoinnistaan sekä toimintakyvystä. (Arnesjö, Lagerstedt & Nilsson 

1999, Åkessonin ym. 2007, 3-4 mukaan; Valtioneuvosto 2018.) Terveydenhoitajia ei ole 

tarkoitus korvata roboteilla ja kasvokkain asiointia ei tulla syrjäyttämään sähköisillä palve-

luilla.  

Jos asiantuntijat saadaan suhtautumaan myönteisemmin sähköisiin palveluihin, vaikuttaa 

se varmasti myös asiakkaiden suhtautumiseen niihin. Vaikka jo nyt koettiin sähköisten 

palveluiden tuovan helpotusta ja hyötyä omaan työhön niin vielä toimivimpina niiden aja-

teltiin olevan vielä hyödyllisempiä. Asiantuntijoiden positiivisempaa suhtautumista sähköi-

siin palveluihin auttaisi myös se, että työvälineet mahdollistaisivat sähköisten palveluiden 

käytön, myös esimerkiksi niin sanotusti tien päällä. Myös asiantuntijoiden digiosaamisesta 

tulisi huolehtia organisaatioissa. Työnantajien tulee tarjota asiantuntijoille mahdollisuuksia 

koulutukseen sähköisten palveluiden osalta. Pelkkä tietotekniikan hallitseminen ei riitä, 

vaan asiantuntijoiden tulee olla perillä tietosuoja ja tietoturva asioista. 

Niin asiakkaiden kuin asiantuntijoiden vastauksista nousi kehitysehdotuksia. Sähköisiä 

palveluita kehitettäessä onkin otettava huomioon asiakkaat, mutta myös erilaisuus 
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asiakasryhmissä (Jauhiainen ym. 2014, 77).  Molemmat toivoivat selkeyttä Siun soten in-

ternetsivuihin. Myös parempaa tiedotusta ja tietoisuutta sähköisistä lapsi- ja perhepalve-

luista toivottiin. Sähköisten palveluiden monipuolisuutta toivottiin, mutta asiantuntijat ko-

rostivat sähköisten palveluiden olevan hyödyllisiä vain, jos ne ovat toimivia.  

Enemmistö vastaajista ei ollut käyttänyt järjestöjen sähköisiä palveluita, joita alueella on 

myös tarjolla. Myöskään asiantuntijoiden fokusryhmähaastattelussa ei noussut esiin jär-

jestöjen sähköiset lapsi- ja perhepalvelut. Tästä voisi päätellä, ettei asiakkailla tai asian-

tuntijoilla ole niihin suurta tarvetta tai he eivät olleet kovin tietoisia niistä.  

Sosiaalipalveluiden kehittämisessä on otettava ehdottomasti huomioon sen herkkyys. Ke-

hittämistyössä on erityisen tärkeää ottaa huomioon niin sosiaalipalveluiden asiantuntijoi-

den kuin asiakkaiden näkemykset. Matalan kynnyksen ajatuksella juuri sosiaalipalvelut 

voisivat hyötyä sähköisistä palveluista, mutta kehitystyötä on tehtävä asiakas ja asiantun-

tija yhteistyöllä. 

7.2 Eettisyys ja luotettavuus 

Kehittämishankkeen eettisyyteen ja luotettavuuteen vaikuttaa se, onko tutkimus suoritettu 

hyvän tieteellisen käytännön mukaan. Tämä on tärkeää myös tutkimuksen tulosten uskot-

tavuuden kannalta. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) Kehittämishanketta ja tut-

kimusta tehdessä on otettava huomioon eettisyys ja luotettavuus koko projektin ajan. Näi-

hin vaikuttavat kehittämishankkeen suunnitelman laadullisuus, tarkoituksen ja tavoitteiden 

sopivuus sekä hyvä raportointi. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tiedonhankintamenetelmät 

ovat vapaamuotoisempia, jolloin eettisyys korostuu. Hyvä raportointi vaatii rehellisyyttä, 

avoimuutta sekä tarkkuutta koko kehittämishankkeen ajan. (Kylmä & Juvakka 2007, 154.) 

Kehittämishankkeessa olen noudattanut Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene 

ry:n TKI (=tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta) -valiokunnan suosituksia ammattikor-

keakouluille eettisestä ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesta opinnäytetyöproses-

sista sekä tutkimuseettisen neuvottelukunnan määrittelemiä hyvän tieteellisen käytännön 

keskeisiä lähtökohtia. Arene ry:n eettisten ohjeiden mukaan ylemmän ammattikorkeakou-

lun opinnäytetyötä tekevän on hallittava hyvä tieteellinen käytäntö, tieteelliseen käytän-

töön liittyvät tutkijan vastuu, hyvän tieteellisen käytännön loukkausten tunnusmerkit, HTK 

(=hyvän tieteellisen käytännön) -käsittely Suomessa ja mahdollinen seuraamus ammatti-

korkeakoulussa, eettisen ennakkoarvioinnin lähtökohdat, tarpeellisuus ja ennakkoarviointi-

menettely, TKI-toimintaan sovellettava lainsäädäntö sekä tieteenalojen omat eettiset nor-

mit ja käytännöt (Kettunen, Kärki, Näreaho & Päällysaho 2017, 4). 
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Tutkimuksen tekemistä ohjaavat myös tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimat ihmis-

tieteiden eettisen periaatteet, jotka ovat jaettuna kolmeen kokonaisuuteen. Nämä kolme 

kokonaisuutta ovat tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen 

välttäminen sekä yksityisyys ja tietosuoja. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2018.) 

Tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen käsittää haastateltavien rekrytoinnin 

ja heidän osallistumisensa vapaaehtoisuuden (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2018). 

Tässä kehittämishankkeessa kaikki kyselyyn vastaajat sekä fokusryhmähaastatteluun 

osallistuvat tiesivät, mihin osallistuvat ja osallistuminen oli vapaaehtoista. Kehittämishank-

keeseen osallistuminen oli myös mahdollista keskeyttää milloin tahansa. Asiakkaille jae-

tussa saatekirjeessä olin esitellyt kehittämishankkeen aiheineen ja aikatauluineen, kehittä-

mishankkeen tutkimus- ja kehittämismenetelmät, kehittämishankkeen tarkoitus ja tavoit-

teet, tutkimusaineiston käyttötarkoituksen ja säilytyksen, osallistumisen vapaaehtoisuuden 

sekä minun yhteystiedot. 

Myös fokusryhmähaastatteluun osallistuneet asiantuntijat tiesivät, mihin ovat osallistu-

masta ja osallistuivat vapaaehtoisesti fokusryhmähaastatteluun. Tiedustelin asiantuntijoi-

den halukkuutta osallistua haastatteluun vielä juuri ennen fokusryhmähaastattelun aloitta-

mista. Olin tiedottanut fokusryhmähaastattelun kestosta haastateltaville etukäteen. Vapaa-

ehtoisuuteen kuuluu myös se, että vastaaja voi itse päättää, vastaako kaikkiin fokusryh-

mähaastattelussa kysymyksiin tai haluaako puhua kaikista teemoista (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2018). Annoin fokusryhmähaastatteluun osallistuville mahdollisuuden olla 

keskustelematta aiheesta, mikäli he eivät halunneet. 

Kehittämishankkeessa olen pyrkinyt vahingoittamisen välttämiseen. Mahdollisia haittoja 

voi tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2018) mukaan tulla aineiston keruuvaiheessa, ai-

neiston säilyttämisessä sekä tutkimusjulkaisuista aiheutuvista seurauksista. Kehittämis-

hankkeessa olen kohdellut tutkimukseen osallistuvia kohteliaasti, ihmisarvo kunnioittavasti 

sekä noudatettu yksityisyyden suojaa. Olen anonymisoinut tutkimusaineiston, jolloin vas-

taajia ei voida tunnistaa. Tutkimusaineistoa olen säilyttänyt sekä hävittänyt yksityisyyttä ja 

tietosuojaa noudattaen.  

Kehittämishankkeessa on oltava rehellinen, huolellinen, avoin ja kunnioitettava muiden 

tutkijoiden työtä samalla tavalla kuin tutkimustakin tehdessä. Tutkimus- ja kehittämistoi-

mintaa ohjaa myös lainsäädäntö. (Kettunen ym. 2017, 8-9.) Kehittämishankkeessa olen 

noudattanut koko prosessin ajan rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta kaikissa eri vai-

heissa. Tutkimusaineiston olen kerännyt sekä analysoinut tieteellisen tutkimuksen kritee-

rien mukaisilla ja eettisesti kestävillä menetelmillä. Olen julkaissut kehittämishankkeen tu-

lokset avoimesti ja vastuullisesti. Kehittämishankkeessa olen myös kunnioittanut toisia 
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tutkijoita ja merkinnyt lähdeviitteet asianmukaisilla tavoilla. (Tutkimuseettinen neuvottelu-

kunta 2012, 6; Kettunen ym. 2017, 10.) 

Kehittämishankkeeseen hain asianmukaiset tutkimusluvat tutkimuskohteissa ja sain 

myönteiset päätökset (liitteet 1-3). Yhteistyötahojen kanssa sovittiin ennen kehittämis-

hankkeen alkamista oikeuksista, tekijyyttä koskevista periaatteista, vastuista ja velvolli-

suuksista. Kaikki oikeudet sekä aineisto ja tulokset kuuluvat minulle, mutta yhteistyöta-

hoille on jaettu tulokset ja heillä on lupa hyödyntää niitä kehittämistyössä. Myös aineiston 

säilyttämisestä ja käyttöoikeuksista sovittiin kehittämishankkeen alkaessa. Tässä kehittä-

mishankkeessa rahoitusta ei tullut ulkopuolisilta tahoilta vaan minä vastasin tutkimusai-

neiston keräämisestä aiheutuneista kuluista itse. Kehittämishankkeessa olen ottanut huo-

mioon myös tietosuojaa koskevat kysymykset. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 

6.) 

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden luotettavuuden arviointi on oleellista ja välttämätöntä 

tutkimustoiminnan, tieteellisen tiedon ja sen hyödyntämisen kannalta. Tarkoituksena on 

aina tuottaa mahdollisimman luotettavaa tietoa. Luotettavuuden arvioinnissa käytetään ar-

viointikriteereitä. Tämän kehittämishankkeen luotettavuuden arvioinnissa käytin laadulli-

sen tutkimuksen luotettavuuskriteerejä, jotka ovat uskottavuus, vahvistettavuus, refleksiivi-

syys ja siirrettävyys. (Kylmä & Juvakka 2007, 127.) 

Laadullisen tutkimuksen uskottavuuteen vaikuttavat tutkimus, aineiston laatu sekä tutki-

muksen tulokset, mutta myös se, miten uskottavasti ne on esitetty raportissa (Hirsjärvi & 

Hurme 2004, 185; Kylmä & Juvakka 2007, 128). Aineiston tallenteiden tulee olla kuuluvia 

sekä litteroinnissa noudattaa samoja sääntöjä koko litteroinnin ajan (Hirsjärvi & Hurme 

2004, 185). Kehittämishankkeen fokusryhmähaastattelu oli tallennettu kahdella eri lait-

teella ja näiden tallenteiden kuuluvuus oli erinomainen. Aineisto on litteroitu kokonaisuu-

dessaan samaa sääntöä noudattaen sekä luokittelu tehty huolellisesti.  

Tutkimustulosten tulee vastata tutkimukseen osallistuneiden käsityksiä tutkittavasta asi-

asta. Tutkimustulokset voidaan käydä läpi osallistujien kanssa ja pyytää heitä arvioimaan 

tulokset tai toisen samaa aihetta tutkivan tutkijan kanssa. Nämä molemmat lisäävät tutki-

muksen uskottavuutta. Uskottavuuteen vaikuttaa myös tutkimus- ja kehittämishankkee-

seen käytetty aika. (Kylmä & Juvakka 2007, 128.) Tämä kehittämishanke alkoi helmi-

kuussa 2018 ja päättyi tammikuussa 2019, joten tutkittavaan ilmiöön on ollut riittävästi ai-

kaa perehtyä sekä toteuttaa kehittämishanketta. Tutkimushankkeessa tutkin myös asiaa 

kahdesta eri näkökulmasta, asiakkaan näkökulmasta sekä asiantuntijan näkökulmasta, 

mikä lisää uskottavuutta. 
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Tutkimus- ja kehittämishankkeen tarkka kuvaus raportissa on tärkeää tutkimuksen vahvis-

tettavuuden kannalta. Laadullisen tutkimuksen kannalta voi olla ongelmallista se, että toi-

nen tutkija ei välttämättä päädy samanlaiseen tulkintaan tuloksista, vaikka kaikki olisi ra-

portissa erittäin tarkasti kuvattuna. Todellisuuksia on aina monia, ja se tuleekin muistaa 

laadullisen tutkimuksen kohdalla eikä erilaiset tulkinnat vähennä luotettavuutta. (Hirsjärvi 

& Hurme 2004, 189; Kylmä & Juvakka 2007, 129.) Kehittämishankkeen raportissa olen 

pyrkinyt kuvaamaan mahdollisimman tarkasti kehittämishankkeen eri vaiheet sekä tutki-

muksen kulun.  

Luotettavuuden arvioinnissa refleksiivisyydellä laadullisessa tutkimuksessa tarkoitetaan 

sitä, että tutkija arvioi, kuinka vaikuttaa koko tutkimusprosessiin. Lähtökohdat tutkijana tu-

lee kuvata raportissa ja tutkijan tulee olla tietoinen omista lähtökohdistaan tutkimus- ja ke-

hittämishankkeen tekijänä. (Kylmä & Juvakka 2007, 129.) Olen tehnyt aiemmin laadullisin 

menetelmin toteutetun opinnäytetyön, muuta kokemusta minulla ei tutkijana ole. Pyrin 

opiskelemaan teoriaa tutkimuksen tekemisestä tarkoin, jotta olen voinut tämän kehittämis-

hankkeen toteuttaa. Aineiston keruumenetelmissä olen pyrkinyt välttämään kokematto-

man tutkimuksen tekijän virheet.  

Siirrettävyydellä tarkoitetaan sitä, onko tutkimuksen tulokset siirrettävissä muihin vastaa-

viin tilanteisiin. Siirrettävyyden arvioinnissa lukijalla tulee olla riittävästi tietoa tutkimuksen 

osallistujista ja ympäristöstä. (Kylmä & Juvakka 2007, 129.) Kehittämishankkeen rapor-

tissa on kuvattuna osallistujat sekä kehittämishankkeen ympäristö tarkoin, kuitenkin ano-

nymiteetti huomioon ottaen.  

7.3 Arviointi 

Kehittämishankkeessa on tärkeää arvioida hanketta. Arviointia tehdään koko hankkeen 

ajan, mutta hankkeen lopussa arvioidaan prosessia kokonaisuudessaan sekä kehittämis-

hankkeen tuotoksia. (Ojasalo ym. 2014, 27.) Salosen ym. (2017, 65) mukaan kehittämis-

hankkeen arvioinnissa voidaan miettiä mikä muuttui ja mahdollisten muutosten vaikutuk-

sia kehittämishankkeeseen, vaikutuksia kohderyhmälle, henkilöstölle ja organisaatiolle, 

mitä opittiin sekä missä epäonnistuttiin. Kehittämistoiminnassa harvoin kaikki sujuu suun-

nitelmien mukaan. Kehittämishanke on onnistunut, jos sille asetettuihin tavoitteisiin on 

päästy. (Salonen ym. 2017, 65-66.) Kehittämishankkeessa kaikki ei mennyt suunnitelmien 

mukaan ja itsearviointia olen tehnyt koko kehittämishankkeen ajan.  

Kehittämishankkeen toteutuksen olen suunnitellut itse, mutta hyväksyttänyt sen sekä Poh-

jois-Karjalan hankkeen yhteyshenkilöllä että Pohjois-Savon hankkeen yhteyshenkilöllä. Al-

lekirjoittaessamme yhteistyösopimukset sovimme suullisesti, että yhteyshenkilöt auttavat 
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minua saatekirjeen jaossa, fokusryhmähaastattelutilan järjestämisessä sekä haastatelta-

vien rekrytoinnissa. Kehittämishankkeen maantieteellisen rajauksen ehdotukset tulivat 

molempien hankkeiden yhteyshenkilöiltä. Tutkimusluvat myönnettiin kehittämishanke-

suunnitelman pohjalta Siun sotesta (liite 1), Siilinjärven kunnasta (liite 2) ja Ylä-Savon so-

testa (liite 3). 

Kehittämishankkeessa yhteistyö Pohjois-Savon hankkeen kanssa muuttui. Minun ei ollut 

mahdollista saada apua YHDESSÄ! lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman yhteys-

henkilöltä hänen työkiireidensä vuoksi tutkimuksen toteuttamisessa Pohjois-Savossa 

muuta kuin saamalla häneltä yhteystietoja sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijoihin, 

joihin voisin olla yhteydessä tutkimuksen toteuttamisesta. Yhteyttä Siilinjärven terveyden-

hoitajien esimieheen en saanut laisinkaan internetkyselyn toteuttamisesta, joten var-

muutta Siilinjärven lasten- ja äitiysneuvolan asiakkaiden osallistamisesta ja vastaamisesta 

internetkyselyyn ei minulla ole. Olin asiasta yhteydessä sähköpostitse Siilinjärven sosiaali- 

ja perhepalveluiden johtajaan. Kysyin, voisinko ottaa johonkin toiseen henkilöön yhteyttä 

saatekirjeen jaosta, mutta neuvoi minua olevan edelleen yhteydessä terveydenhoitajien 

esimieheen (Pitkänen, 2018). Haasteena kehittämishankkeen toteuttamisessa Pohjois-

Savossa oli se, etten saanut yhteyttä tarvitsemiini henkilöihin. Tämä johti siihen, että Poh-

jois-Savon kanssa kehittämishankkeen toteutus keskeytettiin. Minun oli mahdotonta 

saada hankittua osallistujia fokusryhmähaastatteluun ilman sosiaali- ja terveyspalvelujen 

esimiesten apua.    

Kehittämishankkeen tavoite muuttui, kun Pohjois-Karjalan hankkeen yhteyshenkilö kertoi 

heidän olevan valtakunnallisen sähköisen perhekeskuksen kannalla. Koska sähköisen 

perhekeskuksen malleja luotiin jo siinä vaiheessa LAPE -hankkeiden kehittäjien työryh-

mässä, ei minun kannattanut luoda omaa mallia Pohjois-Karjalalle. Sen sijaan pystyin ke-

räämään heille uutta tietoa asiakkaiden ja asiantuntijoiden tarpeista sekä mielipiteistä kos-

kien sähköistä perhekeskusta. Näin tuotin heille uutta ja arvokasta tietoa sähköisen perhe-

keskuksen kehittämistyöhön. 

Kehittämishankkeen kyselyyn tuli vastauksia todella vähän molemmista maakunnista. 

Vastausten vähäisyys yllätti myös Pohjois-Karjalan hankkeen yhteyshenkilön, koska heillä 

oli aiemmin toteutettu Isämies elämässä -hankkeen kysely samalla tavoin ja siihen oli 

saatu aktivoitua hyvin perheitä. Tämä aiempi kokemus vaikutti valintaani toteutustavaksi. 

Kyselyssä esille tullut asiakkaiden tietämättömyys sähköisistä lapsi- ja perhepalveluista 

saattoi johtua siitä, jos vastaajat olivat sosiaalipalveluiden käyttäjiä. Lapsiperheiden var-

haisen tuen sosiaalipalveluissa eikä lapsiperheiden kotipalvelussa sähköisiä palveluita ole 

tarjolla. Kyselyssä ei kysytty, oliko vastaaja sosiaali- vai terveyspalveluiden asiakas. 
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Kyselyn sijasta olisin voinut käyttää toisenlaisia tutkimusmenetelmiä, joilla olisi voinut 

mahdollisesti saada asiakkaita osallistumaan enemmän. Aineistoa olisi voinut kerätä 

lapsi- ja perhepalveluiden asiakkailta esimerkiksi asiakasraadilla, jolloin tietoa asiakkaiden 

tarpeista ja mielipiteistä koskien sähköisiä lapsi- ja perhepalveluita olisi voinut saada 

enemmän. Kyselyn ajattelin olevan paras vaihtoehto saada mahdollisimman laaja aineisto 

lapsi- ja perhepalveluiden asiakkailta.  

Myös saatekirjeen jakotapa olisi voinut olla asiakkaita aktivoivampi. Valittuun jakotapaan 

päädyttiin kuitenkin yhdessä Pohjois-Karjalan kanssa siksi, että kyselyn linkkiä ei voinut 

laittaa Siun soten internetsivuille, koska kyselyyn oli rajattuna vain läntinen alue. Koko 

Siun soten alueella toteutettu kysely olisi vaatinut tutkimusluvat jokaiselta alueelta sekä 

mahdollisesti vaikeuttanut fokusryhmähaastatteluosuutta. Siun soten tutkimuskoordinaat-

torin suosituksesta keskityttiin yhdelle alueelle. Myöskin neuvolan henkilöstöltä tuli toive, 

ettei kysely kuormittaisi henkilöstöä, koska muitakin kyselyitä oli menossa samanaikai-

sesti. (Raatikainen, 2018.) 

Internet sivuille ujutettua linkkiä ei puoltanut myöskään se, että asiakkailta on tullut pa-

lautetta internetsivujen olevan sekavat (Raatikainen, 2018). Asiakkaan eivät välttämättä 

olisi löytäneet linkkiä. Paperikyselyt olisivat voineet toimia tai jos olisi Siun soten puolesta 

ollut mahdollista käyttää esimerkiksi tabletteja odotusaulassa, jossa kysely olisi ollut säh-

köisenä valmiina. Pohjois-Savossa päädyin toimimaan samoin, kuten Pohjois-Karjalassa. 

Vaikka kehittämishanke keskeytettiin Pohjois-Savossa, ajattelen itse kehittämishankkeen 

kaiken kaikkiaan onnistuneen. Pääsin asettamiini tavoitteisiin sekä tuotin Pohjois-Karja-

lalle arvokasta ja uutta tietoa sähköisten lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistyöhön. Opin 

kehittämishankkeen toteuttamisesta sen, ettei kaikki mene aina suunnitelmien mukaan ja 

silloin on oltava valmis muuttamaan suunnitelmia tai toimimaan tilanteen mukaan. Kehittä-

mishanke voi epäonnistua, vaikka olisi kuinka hyvä suunnitelma laadittuna ja tutkijakehit-

täjä ei voi vaikuttaa pelkästään itse kehittämishankkeen täydelliseen onnistumiseen. 

7.4 Jatkokehitys 

Sähköisen perhekeskuksen kehittämistyö tulee jatkumaan tämän kehittämishankkeen jäl-

keen maakunnissa. Sähköisissä palveluissa on vielä paljon potentiaalia kehittyä (Huvila 

ym. 2016, 155). Niin asiakkaiden kuin asiantuntijoiden näkemyksiä olisi hyvä kuulla lisää. 

Hyppönen ym. (2011, 50) sekä Hastrup ym. (2016,17) ovat todenneet, että asiakkaita tu-

lisi hyödyntää sekä palveluiden suunnitteluun että arviointiin perhekeskusten palveluissa. 

Asiakaslähtöiset palvelut vaativat kansalaisten näkemysten, kokemusten ja tarpeiden kar-

toittamista (Åkesson ym. 2007, 5; Hyppönen ym. 2011, 50). Näin ehdottomasti myös 
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sähköisen perhekeskuksen suunnittelussa. Huvila ym. (2016, 159) mukaan sähköisiä pal-

veluita kehittäessä olisi tärkeää ymmärtää, miten ne liittyvät jokapäiväiseen elämään. 

Sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä tulisi ottaa huomioon kansalais-

ten terveystietojen käyttäminen kokonaisuudessaan (Huvila ym. 2016, 154). 

Toisenlaisilla menetelmillä toteutettu tutkimus asiakkaiden näkökulmista voisi antaa enem-

män arvokasta tietoa. Esimerkiksi palvelumuotoilun menetelmiä voisi hyödyntää ja näin 

koota yhteen asiantuntijoita sekä asiakkaita kehittämistyöhön. Asiantuntijoita tulisi olla ke-

hittämistyössä eri ammattiryhmistä, ei pelkästään terveys- ja sosiaalipalveluista vaan 

myös ICT-asiantuntijoita.  

Sähköiset palvelut ovat ehdottomasti tulevaisuutta kasvokkain asioinnin rinnalla, ja niiden 

kehittämiseen tulee panostaa, jotta niistä saadaan toimivia. Vain toimivilla sähköisillä pal-

veluilla saadaan kaikki hyöty kustannustehokkuudesta ja vaikuttavasta palvelurakenteesta 

sekä voidaan keskittyä ennaltaehkäisyyn, sujuvoittaa hoitoketjuja, parantaa henkilöstön 

hyvinvointia sekä parantaa asiakkaan ja asiantuntijoiden vuorovaikutusta. 

Maakunnissa tulee huolehtia asiantuntijoiden osaamisesta käyttää sähköisiä palveluita. 

Vastavalmistuneilla sairaan- ja terveydenhoitajilla on osana koulutusta digitalisaatiota, 

mutta aiemmin valmistuneilla ei koulutukseen ole sitä kuulunut. Organisaatioiden tulee tar-

jota asiantuntijoille mahdollisuus kouluttautua ja päivittää osaamistaan. 
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Palvelujohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut, 27.6.2018 1§ 

läntinen 

Sähköinen perhekeskus Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savoon / Peltomäki Julia 

/YAM-opinnäytetyö 

Selostus asiasta Uusi hakemus. 

Päätös Myönnän tutkimusluvan hakemuksen mukaisesti.  

Perustelut Perustelut ilmenevät tutkimuslupahakemuksesta. 

Lain, asetuksen tai kunnallisen säännön kohta,  johon päätös perustuu 

Siun soten hallintosääntö 3 luku 3 § 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialuejohtajan delegointipäätös 18.1.2018 § 1 

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999 

Allekirjoitus ja virka-asema 

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. 

Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. 

Ollila Tuuli 

Palvelujohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut, läntinen 

Lisätietojen antaja Opetus- ja tutkimuskoordinaattori, Mari 

Matveinen puh. 013 330 3463 

mari.matveinen@siunsote.fi 

Tiedoksianto Annettu tiedoksi sähköpostilla 28.6.2018 

Tiedoksiantaja Kaija Pietarinen 

Palvelujohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut, 27.6.2018 1§ 

läntinen 

Muutoksenhaku 

  Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain mukaisen kirjallisen   

 oikaisuvaatimuksen. 

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI 

Oikaisuvaatimusoikeus 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei 

saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 
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Tutkimuslupa Siilinjärven kunta    Liite 2 

Asia Tutkimuslupa I Sähköinen perhekeskus Pohjois-Karja-
laan ja Pohjois-Savoon -opinnäytetyö 

Asianosaiset Julia Peltomäki 

Selostus asiasta Lahden ammattikorkeakoulun opiskelija Julia Peltomäki hakee 

3.5.2018 saapuneella hakemuksella tutkimuslupaa. Julia 
Peltomäki tekee opinnäytetyötä Pohjois-Karjalan ja Poh-
jois-Savon LAPE-hankkeisiin sähköisestä perhekeskuk-
sesta. Julia Peltomäki on lähettänyt hakemuksen liitteenä 
Sähköinen perhekeskus Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Sa-
voon —opinnäytetyösuunnitelman (ylempi AMK) ja ko-
pion tutkimuksellisen kehittämishankkeen yhteistyösopi-
muksesta toimeksiantaja YHDESSÄ!-ohjelman ja hank-
keen toteuttajan Julia Peltomäen välillä. 

Opinnäytetyö toteutetaan tutkimuksellisena kehittämishank-
keena, jossa yhdistyvät kehittämistoiminta sekä tutkimukselli-
set lähestymistavat. Kehittämishankkeen tarkoituksena on pa-
rantaa sähköisiä lapsi- ja perhepalveluita Pohjois-Karjalassa ja 
Pohjois-Savossa ottaen huomioon niin asiakkaiden kuin ammat-
tilaisten tarpeet ja mielipiteet. Kehittämishankkeen tavoitteena 
on luoda sähköisen perhekeskuksen malli Pohjois-Karjalaan ja 
Pohjois-Savoon. Kehittämishankkeen kohdemaakunnissa tarjo-
taan sähköisiä palveluita, mutta näitä palveluita voidaan kehit-
tää entistä paremmiksi ja tuottavammiksi ottaen huomioon niin 
asiakkaiden kuin ammattilaisten näkemykset. 

Opinnäytetyö on osa Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maa-
kunnallisia LAPE -hankkeita, jotka ovat osa suurempaa kansal-
lista LAPE -hanketta. LAPE -hanke on lapsi- ja perhepalveluiden 
muutosohjelma, jonka tavoitteena on luoda lapselle ja nuorelle 
suotuisa kasvu- ja oppimisympäristö sekä tukea perheen hyvin-
vointia. Visiona on siirtää painopiste korjaavista palveluista eh-
käiseviin, jolloin myös saadaan säästöä kustannuksissa. Muu-
tosohjelma on hallituksen kärkihanke ja sitä johtavat sosiaali- ja 
terveysministeriö yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön 
kanssa. Pohjois-Karjalan sekä Pohjois-Savon kunnissa tarjotaan 
terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain mukaiset lapsi- ja per-
hepalvelut. Näistä lapsi- ja perhepalveluista on opinnäytetyö-
hön rajattu mukaan ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola, äi-
tiysneuvola, lastenneuvola, perheneuvola, lapsiperheiden sosi-
aalityö sekä lapsiperheiden kotipalvelu. Pohjois-Savon maakun-
nasta opinnäytetyöhön on rajattu mukaan Kuopio, Siilinjärvi, Ii-
salmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä. Näistä Iisalmi, Kiuruvesi, 
Sonkajärvi ja Vieremä muodostavat Ylä-Savon sote kuntayhty-
män. 

Kehittämishanke toteutetaan yhdistämällä määrällisiä ja laa-
dullisia tutkimusmenetelmiä, jotta saataisiin mahdollisimman 
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kattava kokonaiskuva aiheesta. Tässä kehittämishankkeessa 
edetään määrällisestä osasta laadulliseen osaan toteuttamalla 
ensin kysely ja sen jälkeen syvennytään aiheeseen tarkemmin 
fokusryhmähaastatteluilla. Kysely on tarkoitus toteuttaa verk-
kokyselynä. 

6 S 

Linkkiä verkkokyselyyn tullaan jakamaan kehittämishankkee-

seen mukaan rajatuilla alueilla sekä rajattujen palveluiden käyt-

täjille lapsi- ja perhepalveluiden toimipisteissä kahden viikon 

ajan syyskuussa 2018. Verkkokyselystä saadaan kuvailevat tu-

lokset, joiden pohjalta muodostetaan teemat fokusryhmähaas-

tatteluihin. Pyrkimyksenä on löytää kymmenen haastateltavaa, 

jotka ovat lapsi- ja perhepalveluiden asiantuntijoita. Tarkoituk-

sena on toteuttaa yhteensä kaksi fokusryhmähaastattelua, 

joissa molemmissa on viisi osallistujaa. Fokusryhmähaastattelut 

aiotaan toteuttaa Joensuussa sekä Kuopiossa lokakuussa 2018. 

Asiantuntijoita pyritään valitsemaan niin sosiaali- ja terveyden-

huollosta, järjestöistä kuin seurakunnasta, koska perhekeskuk-

sien ideana on yhdistää kaikki nämä palvelujentarjoajat. Fokus-

ryhmähaastattelut tullaan nauhoittamaan sekä videoimaan. 

Fokusryhmähaastattelut analysoidaan soveltaen sisällönanalyy-

siä. 

Perustelut Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveysjohtajan toimivallansiirto-
päätös 22.6.2017 S 4 

Paatös Myönnän Julia Peltomäelle Sähköinen perhekeskus Pohjois-Kar-
jalaan ja Pohjois-Savoon opinnäytetyöhön liittyvän kyselyn/haas-
tattelujen toteuttamista varten tutkimusluvan Siilinjärven kun-
nan osalta. 

Tutkimukseen osallistuneiden anonyymius tulee säilyä eikä ai-
neistossa saatuja tietoja saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin 
mihin tutkimuslupa on myönnetty. Siilinjärven kunta edellyttää 
tutkielmasta yhden kappaleen saamista organisaation käyttöön. 

Siilinjärven kunnasta yhdyshenkilöinä ovat va. lastensuojelupääl- 
likkö K9tja Rautia• en ja hyvinvointineuvolan osastonhoitaja 
Vesta Hynynen. 

Allekirjoitus Minna Pitkänen sosiaali- ja perhe-
palveluiden johtaja 

Jakelu asianosainen, va. lastensuojelupäällikkö, hyvinvointineuvolan 
osastonhoitaja, sosiaali- ja terveysjohtaja, sosiaali- ja terveyslau-
takunnan puheenjohtaja 

6 S 
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 uutoksenhaku oikaisuvaatimuksella   
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain (410/2015) 134 S:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraavalle 
Siilinjärven kunnan toimielimelle: Siilinjärven sosiaali- ja terveyslautakunta 

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välit-
tömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saa-
neen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Käytettäessä todisteellista tie-
doksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedok-
sisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä, kun päätöspöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on ase-
tettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäi-
syyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
tämän jälkeen. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava 1) asianomainen toimielin, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan, 2) päätöksen tehnyt viranomai-
nen sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero, 3) päätös, johon haetaan oikaisua, 4) miltä kohdin päätök-
seen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi, 5) perusteet, joilla oikaisua vaaditaan, 6) oikai-
suvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero, 7) jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tie-
doksi sähköisenä viestinä, yhteystietoina pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite, 8) jos oikaisuvaatimuksen teki-
jän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu 
henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päätty-
mistä.Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se tulee toimittaa jäljempänä mainitulle viranomaiselle joko viemällä tai 
lähettämällä postina. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköisesti eli faksina tai sähköpostina. Kirjallinen oikai-
suvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Viranomaiselle saapunutta säh-
köistä asiakirjaa ei tarvitse täydentaa allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäi-
syyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Asiakirjojen lähettäminen postissa, telekopiona tai sähköpostina tapahtuu lähettäjän 
vastuulla. Koska muutoksenhakuasiakirjat on toimitettava viranomaiselle em. määräajassa, on niin postitse kuin sähköi-
sestikin toimitettujen asiakirjojen oltava perillä viranomaisella viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä. Sähköisesti toimitettavat asiakirjat tulee toimittaa muutoksenhakuviranomaiselle siten, että asiakirjat 
on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä ennen määräajan päättymistä. 

Kunnan yhteystiedot 
Siilinjärven kunta 
PL 5, 71801 Siilinjärvi Käyntiosoite: Kasurilantie 1 puh. 017 401 111, 
faksi 017 401 132, sähköposti kirjaamo(at)siilinjarvi.fi 

Päätös asetetaan I on asetettu eisesti nähtäväksi: 28.5.2018 

Tiedoksianto 

I ) 

 Lähetetty tiedoksi kirjeellä 
Lähetett tiedoksi sähkö ostilla JIV.5,2ug 

 

sianosainen 

 

 
Vastaanottajan allekirjoitus 

 
Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja 

 
 

 
Paikka, pvm Ja tiedoksiantaJan allekir-
joitus 

1) Tämä osa täytetään, mikäli päätös annetaan tiedoksi erityistiedoksiantona Kuntalain 137 S:n 1 mom. tarkoitetulle 
asianosaiselle. Tummennettu alue täytetään myös viranomaiselle jäävään kaksoiskappaleeseen. 

 

 



70 

Tutkimuslupa Ylä-Savon sote    Liite 3 

 

 



71 

 

 

 



72 

Saatekirje 1 Pohjois-Karjala    Liite 4 

 

5.9.2018 

Hei, 

Olen Lahden ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelija. Opiskelen sosiaali- ja terveyspalvelujen 

digitalisaatiota ja liiketoimintaosaamista. Teen opinnäytetyötä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon 

lapsi- ja perhepalvelujen hankkeisiin.  

Opinnäytetyö toteutetaan kehittämishankkeena, jonka tarkoituksena on parantaa Pohjois-Karja-

lan ja Pohjois-Savon sähköisiä lapsi- ja perhepalveluita ottaen huomioon niin palveluja käyttävien 

asiakkaiden kuin ammattilaisten tarpeet ja mielipiteet. Kehittämishankkeen tavoitteena on kerätä 

tietoa sähköisen perhekeskuksen kehittämistä varten. Kehittämishankkeeseen on rajattu seuraa-

vat lapsi- ja perhepalvelut mukaan: ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola, äitiysneuvola, lastenneu-

vola, perheneuvola, lapsiperheiden sosiaalityö sekä lapsiperheiden kotipalvelu.  

Kehittämishanke toteutetaan toimintatutkimuksena. Tutkimusaineistoa kerätään internetkyselyllä 

kehittämishankkeeseen mukaan rajatuilta lapsi- ja perhepalveluja käyttäviltä asiakkailta 17.-

30.9.2018. Tutkimukseen on rajattu mukaan Pohjois-Karjalasta Polvijärvi, Outokumpu, Heinävesi 

ja Liperi sekä Pohjois-Savosta Siilinjärvi ja Ylä-Savon sote (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä).  

Osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti eikä vastaajaa pys-

tytä tunnistamaan vastauksista. Kyselyn tuloksista laaditaan teemat ryhmähaastatteluihin, jotka 

toteutetaan lapsi- ja perhepalveluiden asiantuntijoille. Tutkimusaineistoa säilytetään ja käsitellään 

luottamuksellisesti sekä aineisto hävitetään kehittämishankkeen päätyttyä. Kehittämishankkeen 

tulokset julkaistaan joulukuussa 2018. 

 

Kiitos vastauksestasi kyselyyn!  

 

Ystävällisin terveisin,  

Julia Peltomäki 

julia.peltomaki@student.lamk.fi 

 

Linkki kyselyyn: 

 

 



73 

Saatekirje 2 Pohjois-Karjala    Liite 5 

                    

     

17.9.2018  

Hei!  

Tule mukaan vaikuttamaan lapsiperheiden sähköisten palvelujen kehittämiseen!  

Osallistu kyselyyn. Vastaaminen kestää vain muutaman minuutin!  

Linkki kyselyyn:  https://link.webropolsurveys.com/S/8589BAD33BBBFA6F  Kyselyyn pääsee myös 

viereisellä QR-koodilla.   

   

  

  

Kysely toteutetaan osana Lahden ylemmän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveyspalvelujen 

digitalisaation ja liiketoimintaosaamisen opinnäytetyötä. Opinnäytetyö toteutetaan Pohjois-Karja-

lan ja Pohjois-Savon lapsi- ja perhepalvelujen hankkeisiin.  

Opinnäytetyö toteutetaan kehittämishankkeena, jonka tarkoituksena on parantaa Pohjois-Karja-

lan ja Pohjois-Savon sähköisiä lapsi- ja perhepalveluita ottaen huomioon niin palveluja käyttävien 

asiakkaiden kuin ammattilaisten tarpeet ja mielipiteet. Kehittämishankkeen tavoitteena on kerätä 

tietoa sähköisen perhekeskuksen kehittämistä varten. Kehittämishankkeeseen on rajattu seuraa-

vat lapsi- ja perhepalvelut mukaan: ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola, äitiysneuvola, lastenneu-

vola, perheneuvola, lapsiperheiden sosiaalityö sekä lapsiperheiden kotipalvelu.   

Kehittämishanke toteutetaan toimintatutkimuksena. Tutkimusaineistoa kerätään internetkyselyllä 

kehittämishankkeeseen mukaan rajatuilta lapsi- ja perhepalveluja käyttäviltä asiakkailta 17.9.–

7.10.2018. Tutkimukseen on rajattu mukaan Pohjois-Karjalasta Polvijärvi, Outokumpu, Heinävesi 

ja Liperi sekä Pohjois-Savosta Siilinjärvi ja Ylä-Savon sote (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä).   

Osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti eikä vastaajaa pys-

tytä tunnistamaan vastauksista. Vastaaminen kestää muutaman minuutin. Tutkimusaineistoa säi-

lytetään ja käsitellään luottamuksellisesti sekä aineisto hävitetään kehittämishankkeen päätyttyä. 

Kehittämishankkeen tulokset julkaistaan joulukuussa 2018.  

Kiitos vastauksestasi kyselyyn!   

Ystävällisin terveisin,   

Julia Peltomäki  julia.peltomaki@student.lamk.fi 

https://link.webropolsurveys.com/S/8589BAD33BBBFA6F
https://link.webropolsurveys.com/S/8589BAD33BBBFA6F
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Saatekirje Pohjois-Savo     Liite 6 

 

    

14.9.2018 

 

Hei, 

Olen Lahden ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelija. Opiskelen sosiaali- ja terveyspalvelujen 

digitalisaatiota ja liiketoimintaosaamista. Teen opinnäytetyötä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon 

lapsi- ja perhepalvelujen hankkeisiin.  

Opinnäytetyö toteutetaan kehittämishankkeena, jonka tarkoituksena on parantaa Pohjois-Karja-

lan ja Pohjois-Savon sähköisiä lapsi- ja perhepalveluita ottaen huomioon niin palveluja käyttävien 

asiakkaiden kuin ammattilaisten tarpeet ja mielipiteet. Kehittämishankkeen tavoitteena on kerätä 

tietoa sähköisen perhekeskuksen kehittämistä varten. Kehittämishankkeeseen on rajattu seuraa-

vat lapsi- ja perhepalvelut mukaan: ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola, äitiysneuvola, lastenneu-

vola, perheneuvola, lapsiperheiden sosiaalityö sekä lapsiperheiden kotipalvelu.  

Kehittämishanke toteutetaan toimintatutkimuksena. Tutkimusaineistoa kerätään internetkyselyllä 

kehittämishankkeeseen mukaan rajatuilta lapsi- ja perhepalveluja käyttäviltä asiakkailta 24.9.-

7.10.2018. Tutkimukseen on rajattu mukaan Pohjois-Karjalasta Polvijärvi, Outokumpu, Heinävesi 

ja Liperi sekä Pohjois-Savosta Siilinjärvi ja Ylä-Savon sote (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä).  

Osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti eikä vastaajaa pys-

tytä tunnistamaan vastauksista. Kyselyn tuloksista laaditaan teemat ryhmähaastatteluihin, jotka 

toteutetaan lapsi- ja perhepalveluiden asiantuntijoille. Tutkimusaineistoa säilytetään ja käsitellään 

luottamuksellisesti sekä aineisto hävitetään kehittämishankkeen päätyttyä. Kehittämishankkeen 

tulokset julkaistaan joulukuussa 2018. 

 

Kiitos vastauksestasi kyselyyn!  

 

Ystävällisin terveisin,  

Julia Peltomäki 

julia.peltomaki@student.lamk.fi 

 

Linkki kyselyyn: https://fi.surveymonkey.com/r/W22HVRK 

https://fi.surveymonkey.com/r/W22HVRK
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      Liite 7 

Internetkyselyn kysymykset, jotka syötettiin Webpropol- sekä Survey Monkey -ohjelmiin 

Taustatiedot 

 

1. Ikä (merkitse numeroina) _____ 

 

2. Sukupuoli (rasti ruutuun) 

Nainen _____ 

Mies _____ 

 

3. Koulutus (valitse korkein koulutusasteesi, rasti ruutuun) 

Peruskoulu _____ 

Lukio tai toinen aste _____ 

Alempi korkeakoulu _____ 

Ylempi korkeakoulu _____ 

Muu, mikä _______ 

 

4. Asuinpaikkakunta: ______________________ 

 

Sähköiset lapsi- ja perhepalvelut 

 

5. Oletko käyttänyt kunnassasi tarjolla olevia sähköisiä lapsi- ja perhepalveluita? 

(Rasti ruutuun, valitse yksi vaihtoehto) 

Kyllä____        Ei___, mikset?________ 

Kunnassani ei ole tarjolla sähköisiä lapsi- ja perhepalveluita____ 

 

6. Oletko tyytyväinen kunnassasi tarjolla oleviin sähköisiin lapsi- ja perhepalveluihin? 

(Rasti ruutuun, valitse yksi vaihtoehto) 

Kyllä_____       Ei___, mikset? _____                             

Kunnassani ei ole tarjolla sähköisiä lapsi- ja perhepalveluita____ 

 

7. Oletko käyttänyt järjestöjen (esim. Mannerheimin lastensuojeluliitto, Ensi- ja turva-

kotien liitto) sähköisiä lapsiperheille tarkoitettuja palveluita? (rasti ruutuun, valitse 

yksi vaihtoehto) 
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Kyllä_____, mitä?_______________________ 

Ei______ 

 

8. Mitä sähköisiä palveluita haluaisit tarjottavan lapsi- ja perhepalveluissa? (Rasti 

ruutuun, voit valita useamman vaihtoehdon) 

Sähköiset lomakkeet (täyttö ja palautus)____            Sähköinen palveluhakemisto______ 

Itsearviointi______                        Tietoa_____ 

Sähköiset lausunnot_____            Omien tietojen seuranta_____ 

Palautteen antaminen_____         Yhteys ammattilaiseen_____ 

Video(kuva)puhelupalvelu______           Chat-palvelu______ 

Sähköinen yhteydenottopyyntö_____    Sähköinen viestintä_____ 

Vertaistukifoorumi_____                           Ammattilaisen vetämät verkkoryhmät_______ 

Sähköinen ajanvaraus____              Varatun ajan muuttaminen/peruuttaminen sähköi-

sesti______ 

Muu, mitä?__________________________________ 

 

9. Millä laitteella käytät/käyttäisit sähköisiä palveluita? (Rasti ruutuun, voit valita use-

amman vaihtoehdon) 

Tietokone____ 

Tabletti_____ 

Kännykkä_____ 

Muu, mikä?______ 

 

10. Koetko sähköisten palveluiden olevan tarpeellisia ja hyödyllisiä lapsi- ja perhepal-

veluissa? (Rasti ruutuun, valitse yksi vaihtoehto) 

Kyllä____, perustelut_______________________________________________ 

Ei_____, perustelut________________________________________________ 

 

11. Mitä kehitettävää sähköisissä lapsi- ja perhepalveluissa mielestäsi olisi? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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12. Mitä muuta haluaisit sanoa liittyen sähköisiin lapsi- ja perhepalveluihin? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Teemarunko fokusryhmähaastatteluun    Liite 8 

TEEMA ESIMERKKI 

Tiedottaminen ja tietämys sähköisistä palve-
luista 

”ehkä näistä kyseisistä palveluista pitäisi lapsi-
perheiden saada enemmän tietoa/infoa. Että 
mistä mitäkin löytyy ja mistä jotain tiettyä tietoa 
voi etsiä” 

Palveluiden toimivuus ”helppo aikaan sitomaton palvelu, helpottaa asi-
ointia, ei sidottu aikaan” 

Kirjautuminen ”kirjautuminen ilman pankkitunnuksia” 

Sähköisten palveluiden tarpeellisuus ”tämä on nykypäivää” 

Sähköisten palveluiden saatavuus ”huono saatavuus” 

Paperittomuus ”paperisota helpottaa” 

 

 

 

 


