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1 JOHDANTO 

Juha Sipilän hallituksen ohjelman (2015, 27) tavoitteena on sähköisten palveluiden tehos-

taminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hallitusohjelmassa todetaan, että määrätietoisel-

la johtamismallilla saadaan julkiselle sektorille aikaan käyttäjälähtöiset, tuottavuutta ja 

tuloksellisuutta lisäävät digitaaliset palvelut. Hallituksen kärkihankkeena on julkisten pal-

veluiden käyttäjälähtöinen digitalisoiminen taloudellisen kannattavuuden lisäämiseksi. 

Hallitusohjelmassa todetaan myös, että on tarpeen tukea sitä kansalaisryhmää, joka ei ole 

tottunut tai ei kykene käyttämään digitaalisia palveluita. 

Valtiovarainministeriö linjasi vuonna 1995, että vuoteen 2010 mennessä kaikki julkishal-

linnon merkittävimmät asiointi- ja tietopalvelut ovat käytettävissä sähköisesti. Samoihin 

aikoihin tieto- ja viestintätekniikasta tuli merkittävä talouskasvun taustatekijä. Euroopan 

digitaalistrategian tavoitteena on oikeudenmukaisen, avoimen ja turvallisen digitaalisen 

ympäristön avulla parantaa kuluttajien ja yritysten mahdollisuuksia Euroopan laajuisiin 

digitaalisiin palveluihin ja tuotteisiin ja näin kyetä luomaan edellytykset digitaalisen talou-

den kasvulle ja kehittymiselle. (Valtiovarainministeriö 1995, Strömberg-Jakka 2010, 131 

mukaan; Euroopan parlamentti 2019.)  

Sosiaali- ja terveysministeriö pitää Suomea kansainvälisen tason kärkitoimijana tervey-

den- ja hyvinvoinnin sähköisessä tiedonhallinnassa. STM:n mukaan ihmisen tulee olla 

aina keskiössä myös digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Palveluiden digitalisaation 

tavoitteena on paitsi parantaa tarjottavia palveluita myös saada kerättyä ja tuotettua pa-

rempaa tietoa, jota ihmiset voivat käyttää terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän päätöksente-

konsa tukena. Palveluita digitalisoitaessa sosiaali- ja terveysministeriö tavoittelee Sipilän 

hallituksen ohjelman mukaisesti sitä, että asiakkaat voisivat saada tarvitsemansa palvelut 

keskitetysti yhdestä paikasta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019; Juha Sipilän hallituksen 

ohjelma 2015.) 

Granholm (2016, 21–22) tuo esiin, että internetin maailma vaikuttaa paitsi sosiaaliseen 

elämäämme, päivittäisiin rutiineihimme ja työntekoomme, myös päätöksiin, joita teemme 

sekä talouteen ja politiikkaan. Käännymme älypuhelimen tai tabletin puoleen, kun tarvit-

semme tietoa, apua tai ohjeita. Internet tarjoaa paon todellisuudesta; koemme iloa, nautin-

toa ja jännitystä surffatessamme, kommentoidessamme ja tykkäillessämme. Digitaalisten 

palveluiden hyödyntäminen osana sosiaalialan työtä auttaisi sekä työntekijöitä että asiak-

kaita. Työntekijöiden tulisi olla siellä, missä asiakkaatkin ovat eli asiakkailla tulisi olla 

mahdollisuus olla yhteydessä työntekijöihin muillakin tavoin kuin vain virka-aikana toimis-

tolla vieraillen. 
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Digitaaliset palvelut näkyvät päivittäin monen sosiaalihuollon ammattilaisen elämässä. 

Sähköiset palvelut ovat avanneet uusia mahdollisuuksia; kuinka kätevää onkaan etsiä 

ajantasaisin tieto tai viestiä kollegan kanssa netin kautta. Kuitenkin suuri osa mahdolli-

suuksista on edelleen hyödyntämättä. Digitaalisia palveluita voitaisiin käyttää sosiaalialalla 

huomattavasti nykyistä enemmän paitsi ammattilaisten työvälineinä työn tukemiseen 

myös asiakkaiden kohtaamisen välineinä. Oleellista olisikin paitsi kehittää uudenlaisia 

sähköisiä palveluita myös kyetä hyödyntämään jo olemassa olevia. Myös käyttäjäryhmän 

tarpeiden ymmärtäminen on ensisijaista toimivia palveluita kartoitettaessa. Toimiva esi-

merkki laajalti ympäri maan käytössä olevasta sosiaalityön sähköisestä palvelusta on So-

siaaliportin verkkokonsultointi, jonka kautta työntekijät voivat salatun yhteyden kautta lä-

hettää mieltään askarruttavista asiakastapauksista konsultointipyyntöjä erikoisasiantunti-

joille. (Heikkonen & Ylönen 2010, 113–115.) 

Tämän kehittämishankkeen tavoitteena on tuottaa Siun soten eli Pohjois-Karjalan sosiaali- 

ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (myöhemmin tässä raportissa Siun sote) lastensuoje-

luyksiköille kehittämissuunnitelma sopivista digitaalisista palveluista. Tarkoituksena on 

lisätä yksiköiden ohjaajien, asiakkaiden ja esimiesten tietoisuutta digitaalisten palveluiden 

tarjoamista mahdollisuuksista ja haasteista. Kehittämishankkeen myötä on siis tarkoitus 

paitsi pohtia digitaalisten palveluiden ohjaajien työlle avaamia käyttömahdollisuuksia, 

myös haarukoida, minkä tyyppiset tai mitkä palvelut voisivat toimia työvälineinä käytännön 

työssä. Kehittämishankkeen jälkeen kohteena olevissa organisaatioissa voidaan itsenäi-

sesti ottaa käyttöön digitaalisia palveluita joko esitellyn mallin mukaisesti tai sitä muoka-

ten. Kehittämishanke on toimintatutkimuksellinen. 

Tämän kehittämishankkeen kohderyhmänä ovat lastensuojeluyksiköihin sijoitetut lapset 

sekä yksiköiden työntekijät ja esimiehet. Kaikista Suomen 0-17-vuotiaista kodin ulkopuo-

lelle sijoitettuna oli vuonna 2017 vajaa 18 000 lasta eli 1,4 prosenttia ikäryhmästä (THL 

2019, 2).  

Tässä kehittämishanketta koskevassa raportissa käytetään rinnakkain synonyymejä säh-

köiset palvelut ja digitaaliset palvelut. Raportissa kuljetetaan ajoittain myös digitaalisia 

palveluita ja sosiaalista mediaa rinnakkain tiedostaen kuitenkin, etteivät ne ole synonyy-

mejä. Esimerkiksi Lastensuojelun keskusliiton julkaisujen sosiaalista mediaa koskevat 

osuudet liittyvät/ovat siirrettävissä koskemaan myös muita digitaalisia palveluita. 

Tässä kehittämishankeraportissa esitellään kehittämishankkeen kohdeorganisaatiota sekä 

hankkeen tavoitteita ja taustaa. Teoriaosuus käsittelee lastensuojelun sijaishuollon asiak-

kaana olevia lapsia ja nuoria sekä digitaalisia palveluita. Lisäksi raportissa avataan kehit-

tämishankkeessa käytettyjä tutkimusmenetelmiä sekä kuvataan kehittämishankkeen kulku 
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aina suunnitelmavaiheesta tuotoksen valmistumiseen, prosessin arviointiin ja johtopää-

töksiin asti. Tuotos, kehittämissuunnitelma digitaalisten palveluiden käyttöönottamisesta, 

on tämän raportin liitteenä.  
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2 KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Siun sote 

Tämän kehittämishankkeen kohdeorganisaatio on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveys-

palvelujen kuntayhtymän, Siun soten lastensuojeluyksiköt. Kehittämishankkeen kohde-

ryhmän muodostavat lastensuojeluyksiköiden henkilökunta sekä yksiköiden nykyiset ja 

tulevat asiakkaat lähipiireineen. Siun sote on järjestänyt kaikki julkiset sosiaali- ja terveys-

palvelut vuoden 2017 alusta lähtien yhteensä 14 kunnan alueella Pohjois-Karjalassa ja 

Heinävedellä. Siun sotelle kuuluu myös koko alueen ympäristöterveydenhuollon järjestä-

minen. (Siun sote 2019a.) 

 

 

           

             KUVIO 1. Maantieteellinen aluejako Siun sotessa (Siun sote 2019a) 

 

 

Siun sote on jaettu maantieteellisesti viiteen alueeseen kuvion 1 mukaisesti, joita johtavat 

kunkin alueen palvelujohtajat.  



10 

Näistä lastensuojeluyksiköt sijoittuvat keskiselle alueelle, mutta asiakkaat niihin tulevat 

kaikilta alueilta aina Valtimolta Kiteelle ja Heinävedeltä Ilomantsiin. (Siun sote 2019a.) 

 

 

 

KUVIO 2. Siun soten organisaatiokaavio (Siun sote 2019a) 

 

 

Siun sotessa sosiaali- ja terveyspalvelut muodostuvat kuvion 2 mukaisesti kolmesta toimi-

alueesta: perhe- ja sosiaalipalveluista, ikäihmisten palveluista sekä sairaanhoitopalveluis-

ta. Kutakin toimialuetta johtaa oma toimialuejohtajansa, jonka esimiehenä toimii Siun so-

ten toimitusjohtaja. Lastensuojeluyksiköt, joille tätä kehittämishanketta tehdään, sijoittuvat 

kuviossa perhe- ja sosiaalipalveluiden toimialueeseen. Organisaatiossa on yhteiset tuki-

palvelut (rekrytointipalvelut, taloushallinto jne.), joita kaikki toimialueet käyttävät. (Siun 

sote 2019a.) 
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2.2 Lastensuojeluyksiköt 

Siun sotella on kolme lastensuojeluyksikköä, joissa tarjotaan lastensuojelun sijaishuoltoa 

0–17 -vuotiaille lapsille ja nuorille yhteensä viidellä ”osastolla”. Asiakkaat voivat tulla las-

tensuojeluyksiköihin joko akuutissa kriisitilanteessa tai ennalta suunnitellusti. Yksiköiden 

ohjaajat toimivat arjessa lasten ja nuorten hoitajina ja kasvattajina yhdessä asiakkaiden 

läheisten kanssa. (Kaaripesän ja Tuulenpesän omavalvontasuunnitelma 2018.) Viidestä 

kohdeorganisaation osastosta kaksi vastaa ympärivuorokautisesti kiireellisiin lastensuoje-

lun sijoitustarpeisiin. Toinen näistä Vastaanottokodin osastoista on tarkoitettu 0–12 -

vuotiaille lapsille ja toinen 13–17-vuotiaille nuorille. Kolme muuta kohdeorganisaation las-

tensuojeluyksikköä tarjoavat sijaishuoltopaikkoja pääsääntöisesti suunnitelmallisesti ja 

pidempiaikaiseen tarpeeseen. Asiakaspaikkoja on kussakin yksikössä kuusi tai seitse-

män, yhteensä viidellä osastolla 31. (Vastaanottokodin omavalvontasuunnitelma 2018; 

Kaaripesän ja Tuulenpesän omavalvontasuunnitelma 2018; Verson omavalvontasuunni-

telma 2018.) 

Kehittämistyön kohteena olevien lastensuojeluyksiköiden asiakkaat ovat iältään 0–17-

vuotiaita lastensuojelun asiakkuudessa olevia lapsia ja nuoria. Lastensuojelulain 

(417/2007) mukaan kaikki alle 18-vuotiaat ovat lapsia. Tässä kehittämishankkeen rapor-

tissa lapsella tarkoitetaan kuitenkin alle 13-vuotiasta lasta, ja nuorta, kun puhutaan noin 

13–17-vuotiaasta. Tämä siitä syystä, että tämä on kohdeorganisaation lastensuojeluyksi-

köissä puheisiin vakiintunut tapa. Asiakkaat voivat olla sijoituksessa lastensuojeluyksi-

köissä muutamista tunneista useisiin vuosiin. Lastensuojeluyksiköihin sijoitettujen lasten 

ja nuorten lisäksi kehittämistyön kohderyhmään kuuluvat myös asiakkaiden vanhemmat ja 

muut huoltajat ja omaiset.  

Lastensuojeluyksiköissä työskentelee yhteensä 31 vakituista työntekijää (tai heidän sijais-

taan), kolme vakituista vuosilomien sijaista sekä kolme palveluvastaavaa. Lastensuojelu-

yksiköillä on yhteinen palveluesimies, joka toimii laitosten johtajana. Työntekijöistä yli puo-

let on koulutukseltaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun käyneitä; pääosin 

sosionomeja, lisäksi on kaksi sairaanhoitajaa. Tämän jälkeen suurimman koulutusryhmän 

muodostavat toisen asteen ammatillisen koulutuksen, sosiaali- ja terveysalan perustutkin-

non (lähihoitaja) suorittaneet työntekijät. Lisäksi yksiköissä työskentelee muutamia työnte-

kijöitä, joilla on jokin muu sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan tai nuorisoalan koulu-

tus (esim. yhteisöpedagogi, mielisairaanhoitaja, nuoriso-ohjaaja). Työntekijät työskentele-

vät sairaanhoitajia lukuun ottamatta sosiaaliohjaaja tai ohjaaja -nimikkeillä pääasiassa 

koulutustaustasta riippuen. (Vastaanottokodin omavalvontasuunnitelma 2018; Kaaripesän 

ja Tuulenpesän omavalvontasuunnitelma 2018; Verson omavalvontasuunnitelma 2018.) 
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2.3 Tausta ja nykytilan kuvaus 

Palveluiden digitalisoituminen on ollut osaltaan muuttamassa tapaa, jolla ihmiset kommu-

nikoivat ja viettävät aikaa toistensa kanssa sekä hoitavat asioitaan. Palvelut eivät ole enää 

sidottuja aikaan tai paikkaan, ja samalla monenlaiset tiedonsaantiin ja osallistumiseen 

liittyvät haasteet ovat väistyneet. Toisaalta riskinä on eri väestöryhmien välinen epätasa-

arvoisuus palveluihin ja niiden käyttömahdollisuuksiin liittyen. (Koiranen & Räsänen 2017, 

395.) 

Palveluiden digitalisoiminen on ollut jo usean vuoden ajan jatkuvasti esillä sosiaali- ja ter-

veydenhuollon kentällä. Esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön ohjaama ja STM:n ja 

kuntien rahoittama Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut- eli ODA-hanke pyrkii muutta-

maan tapaa, jolla sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluita toteutetaan. ODAssa tuote-

taan malli, joka tulee muodostamaan rungon sähköisille hyvinvointipalveluille. ODAn tuot-

taman malli ”kivijalan” muodostavat erilaiset hyvinvointia ja palveluntarvetta mittavat testit 

sekä asiakkaiden itsearviot. Malli pyrkii olemaan asiakaslähtöinen ja osallistamaan asiak-

kaita omiin palveluprosesseihinsa jo varhaisessa vaiheessa. Hankkeen budjetti on noin 13 

miljoonaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016.) 

Ajatus kehittämistarpeesta kohdeorganisaatiossa nousi puheisiin lastensuojeluyksiköissä 

jo useita vuosia sitten. Silloin, yksiköiden toimiessa Joensuun kaupungin alaisuudessa, 

mietittiin yksiköissä, millaista sisältöä kaupungin internetsivuilla voisi ja tulisi olla, jotta 

potentiaaliset asiakkaat saisivat mahdollisimman kattavan kuvan yksiköiden toiminnasta ja 

arjesta. Lisäksi lastensuojeluyksiköihin sijoitetut nuoret nostivat ajoittain esiin toiveen siitä, 

että ohjaajat voisi tavoittaa jonkin nuorten käytössä olevan palvelun (esim. WhatsApp) 

kautta.  

Vaikka Siun soten strategia (Siun sote 2016) asettaa tavoitteeksi palveluiden digitalisoin-

nin, ei keväällä 2018 kehittämishankkeen kohteena olevissa yksiköissä ollut käytössä mi-

tään digitaalisia palveluita osana asiakastyötä lukuun ottamatta kirjaamiseen käytettäviä 

ohjelmia. Työntekijät käyttävät sähköistä kalenteria esimerkiksi yhteiskäytössä olevien 

autojen ja tilojen varaamiseen. Joidenkin yksiköiden ohjaajille on hiljattain saatu yhteis-

käyttöön älypuhelimia, joiden verkkoyhteyksiä ei kuitenkaan juuri käytetä. Yksiköiden päi-

vä- ja viikko-ohjelmat sekä sääntöjä ja ohjeistuksia koskevat lomakkeet ovat kaikki luon-

nollisesti saatavissa sähköisessä muodossa, mutta asiakkaille ne jaetaan aina paperiver-

sioina. Asiakkaana olevat nuoret ja heidän vanhempansa viestivät ohjaajien kanssa puhe-

limitse, soittaen tai tekstiviestein. Toisinaan jotkut vanhemmat lähettävät yksikköön säh-

köpostia, mutta sitä ei suosita viestintävälineenä muun muassa tietosuojaa koskevien 

syiden vuoksi. Yksiköistä ei ole saatavilla tällä hetkellä internetistä mitään muita tietoja 
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kuin yhteystiedot. Yksiköiden henkilökunnan keskuudessa on jo pidemmän aikaa puhuttu 

esimerkiksi omien Facebook-sivujen tarpeellisuudesta, mutta asia ei ole vielä edennyt. 

Siun sote linjaa strategiassaan, että organisaation tavoitteena on digitalisaation hyödyn-

täminen palveluita parannettaessa (Siun sote 2016). Vaikka strategia puhuu digitalisaa-

tiosta, tarkoittaa se tällä hetkellä käytännössä työyhteisötasolla digitalisoinnin hyödyntä-

mistä osana palveluiden kehittämistä. Arkipuheessa termejä digitalisaatio ja digitalisoimi-

nen käytetään virheellisesti synonyymeinä, vaikka ne eivät sellaisia ole. Digitalisaation 

määritteleminen on haastavaa, ja käsitettä avataankin usein käytännön esimerkkien avul-

la. Digitalisaation tausta muodostuu digitalisoitumisesta. Asioiden, esineiden tai proses-

sien digitalisointi joko osittain tai kokonaan tarkoittaa käytännössä esimerkiksi tavaratalo-

jen verkkokauppoja tai valokuvien siirtymistä paperikuvista pilvipalveluiden maailmaan. 

Useita, aiemmin vain paperiversioina käytössä olleita lomakkeita, voi nykyään täyttää jo 

verkkopalveluissa sähköisesti esimerkiksi Kelassa. Tällöin kyseessä on digitaalinen eli 

sähköinen palvelu. Kun digitalisoitumisen vaikutukset ulottuvat ihmisten käyttäytymiseen, 

markkinoiden dynamiikkaan ja yritysten ydintoimintaan, puhutaan digitalisaatiosta. Digita-

lisaatiossa on siis kyse siitä, että sen avulla mahdollistetaan täysin uusien palveluiden tai 

toimintamallien toteuttaminen. Teknologian avaamat toimintatavat ovat digitalisaatiota, ei 

teknologia itsessään eikä myöskään uuden teknologian lisääminen vanhan toimintatavan 

päälle. Kehittämisen tulee synnyttää organisaatiolle paitsi jotain uutta myös jotain parem-

paa, palveluiden digitalisoiminen vain digitalisoimisen vuoksi ei tuo lisäarvoa kenenkään 

työlle tai yhdellekään organisaatiolle. (Ilmarinen & Koskela 2015, 22–23; Auvinen & Jaak-

kola 2018, 25–26.)  

Lastensuojelun keskusliittokin (2016a) tarkoittanee palveluiden digitalisointia julkaisus-

saan Lastensuojelu ja some, opas sosiaalisen median käytölle lastensuojelussa, puhues-

saan digitalisaatiosta. Sen mukaan lastensuojelun tulisi hyödyntää digitalisaation luomia 

mahdollisuuksia, joiden ansiosta palvelut voivat olla ”aina auki” ja näin ollen helposti saa-

vutettavissa. Suuri joukko suomalaisia käyttää sosiaalisia medioita päivittäin. Sosiaalinen 

media toimii vuorovaikutteisena kohtaamispaikkana rikkoen perinteisiä lastensuojelutyön 

rakenteita. 

Tätä kehittämishanketta ideoitaessa oli selvää, että pääosassa ovat sijoitetut lapset. Hy-

värinen ja Pösökin (2018, 7-8) muistuttavat, että lasta tulee kuulla sekä hänen tulee paitsi 

voida antaa tietoa myös saada sitä. Lapsella on oikeus vaikuttaa elämäänsä liittyviin asi-

oihin ja niistä tehtäviin päätöksiin; lapselta saatua tietoa tulee siis paitsi kerätä myös käyt-

tää häntä koskevia päätöksiä tehtäessä. Lapsi tulee nähdä kykenevänä, osallistuvana ja 

aktiivisena osana perhettä ja muuta yhteisöä, kukaan ei voi ottaa hänen paikkaansa ja 
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oikeuttaan asiansa esiintuojana. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen artiklan 12 mukai-

sesti lapselle on turvattava oikeudet ilmaista vapaasti näkemyksiään häntä koskevissa 

asioissa, ja näkemykset tulee myös ottaa huomioon lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden. 

Oleellista lapsen osallisuudessa on sen kaksisuuntaisuus; lapsi ei voi osallistua, jos hän ei 

saa olla mukana vaikuttamassa asioihin eikä saa niistä tietoa. (Hyvärinen & Pösö 2018, 7-

8; Unicef 2019.) 

Aarnos (2018,174) linjaa, että lapsia koskevassa tutkimuksessa, esimerkiksi tutkimusme-

netelmien valinnassa, lapsella voidaan tarkoittaa keskimäärin alle 12-vuotiasta. Tässä 

kehittämishankkeessa on kuitenkin koko prosessin ajan pyritty huomioimaan lapsia kos-

kevat erityisesti huomioitavat tutkimukseen liittyvät tekijät, vaikka kaikki tutkimukseen 

osallistuvat lapset olivat yli 12-vuotiaita. Tähän on päädytty siksi, että lastensuojelun asi-

akkaina olevat lapset kuuluvat erityisryhmään jo siitä syystä, että heidät on usein vasten 

tahtoaan sijoitettu kodin ulkopuolelle ja näin irrotettu sosiaalisesta ympäristöstään. Sijoi-

tuksessa olevat lasten taustoja, heidän perhetilanteitaan ja terveyteen, sosiaalisiin suhtei-

siin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita kuvataan tämän raportin luvussa kolme. 

Lapsen huoltaja ei välttämättä aina ole lapsen biologinen vanhempi. Tuleekin muistaa, 

että vaikka tässä kehittämishankeraportissa puhutaan sijoitettujen lasten vanhemmista, 

tarkoitetaan tällä vanhempaa tai muuta huoltajaa tai läheistä ihmistä, vaikka sitä ei erik-

seen jokaiseen kohtaan ole avattukaan. Laakso (2019, 75) muistuttaakin aiheellisesti, että 

erityisesti huostaan otettujen lasten kohdalla perheestä tai vaikka perheen sisäisen kom-

munikaation tukemisesta puhuttaessa tulisi miettiä, millainen perhekäsitys ajatuksen taus-

talla vallitsee. 

2.4 Tarkoitus ja tavoite 

Tutkimuksellisen kehittämistyön taustalta löytyy usein halu muutokseen esimerkiksi orga-

nisaatiossa. Tyypillistä sille onkin käytännön ongelmien ratkaisujen, uusien ideoiden ja 

käytäntöjen, tuotteiden tai palveluiden kehittäminen. Kehittämisen tarkoituksena ei ole 

vain kuvata asiaa vaan etsiä sille parempi vaihtoehto tai viedä sitä muulla tavoin eteen-

päin. Tutkimuksellinen kehittämistyö uskaltaa kyseenalaistaa ajatuksen siitä, että yleisesti 

hyväksytyt menetelmät tuottavat automaattisesti hyviä tuloksia. Tutkimuksellisessa kehit-

tämisessä pyritään tekemään käytännöstä parempi. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 

2014,19.) 

Tämän kehittämishankkeen tavoitteena on tuottaa kohdeorganisaation lastensuojeluyksi-

köille kehittämissuunnitelma sopivista digitaalisista palveluista. Kehittämishankkeen tar-

koituksena on lisätä yksikön ohjaajien ja asiakkaiden ja esimiesten tietoisuutta digitaalis-
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ten palveluiden tarjoamista mahdollisuuksista ja haasteista. Tarkoituksena on siis paitsi 

pohtia digitaalisten palveluiden ohjaajien työlle avaamia käyttömahdollisuuksia, myös sel-

vittää minkä tyyppiset tai mitkä palvelut voisivat toimia ohjaajien työkaluina käytännön 

työssä. Painopiste kehittämishankkeessa on sisäiseen viestintään (työntekijät ja asiak-

kaat) sekä yksikön markkinointiin soveltuvissa digitaalisissa palveluissa. 

Avohuollon tukitoimena tehtävät sijoitukset sekä kiireelliset sijoitukset ovat lisääntyneet 

huomattavasti viime vuosina lastensuojeluyksiköissämme. Käytännössä tämä on tarkoit-

tanut sijoitusten lyhenemistä ja toiminnan tehostumista. Lisäksi erityisesti avohuollon tuki-

toimina tehdyissä sijoituksissa asiakkaan ja hänen vanhempiensa motivaatio sijoitukseen 

on entistä suuremmassa roolissa. Motivaatio on tärkeä tekijä sijoituksen tavoitteisiin pyrit-

täessä ja näin ollen on erityisen tärkeää kaikkien osapuolten kannalta, että asiakkaalla ja 

hänen lähipiirillään olisi mahdollisimman hyvät pohjatiedot yksiköstä ennen sijoituksen 

alkamista. Kun asiakkaalla (lapsella/nuorella sekä hänen vanhemmillaan) on selkeä kuva 

siitä, millaista palvelua yksikössä tarjotaan, on hänellä myös paremmat mahdollisuudet 

arvioida, näkeekö hän sijaishuoltoyksikön itselleen sopivana paikkana. Kehittämishank-

keen myötä palveja kehittämällä asiakkaita voidaan pyrkiä palvelemaan paremmin esi-

merkiksi markkinointia tehostamalla. Yksiköissä on myös tiedossa se, että viestintätapoina 

ohjaajilla nyt käytössään olevat keinot voivat olla nuorten näkökulmasta vanhanaikaiset. 

Tarkoituksena onkin etsiä käyttökelpoisia viestintätapoja perinteisten rinnalle, jos kehittä-

mishankkeen tutkimus puoltaa ajatusta siitä, että sellaisia tarvittaisiin. 

Tutkimuskysymykset avaavat, mihin ongelmaan tutkimuksella pyritään löytämään vas-

taus. Tämän kehittämishankkeen tutkimuskysymykset ovat: 

Tarvitsevatko lastensuojeluyksiköiden ohjaajat digitaalisia palveluita työkaluikseen viestin-

tään asiakkaiden kanssa tai yksiköiden toiminnan markkinointiin? 

Millaisia digitaalisia palveluita, ja miten, ohjaajat voisivat käyttää työkaluinaan asiakkaiden 

kanssa tapahtuvassa kommunikaatiossa tai ulospäin tapahtuvassa markkinoinnissa? 

Tutkimuskysymykset siis nousevat kohdeorganisaation lastensuojeluyksiköiden tarpeesta, 

ja niihin pohjautuen lastensuojeluyksiköille luodaan tässä kehittämishankkeessa kehittä-

missuunnitelma. 
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3 LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON ASIAKKAAT 

Sijoitus kodin ulkopuolelle on viimesijainen keino tukea lapsia ja perheitä, jotka ovat las-

tensuojelun piirissä. Sijoitukseen tulee ryhtyä vasta, jos lapsi ja perhe eivät ole autettavis-

sa avohuollon tukitoimin.  Lastensuojelulain mukaan perhehoito on ensisijainen sijoitus-

muoto. Lapsi voidaan sijoittaa sosiaalityöntekijän päätöksellä avohuollon tukitoimena, kii-

reellisenä avohuollon tukitoimena, kiireellisenä sijoituksena tai lapsi voidaan ottaa huos-

taan. Sijoitus avohuollon tukitoimena voidaan tehdä vain, jos lapsen huoltaja(t) sekä 12 

vuotta täyttänyt lapsi antavat siihen suostumuksensa. Sijoitukseen voidaan ryhtyä, jos se 

on tarpeellista lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi tai hänen kuntouttamisekseen tai, jos 

lapsen vanhempi tai muu huoltaja on väliaikaisesti estynyt sairauden tai muun syyn vuoksi 

huolehtimaan lapsesta. Lapsi voidaan sijoittaa tällöin joko vanhemman, huoltajan tai muun 

hoidosta vastaavan henkilön kanssa tai yksin. Jos tilanne vaatii äkillistä puuttumista lap-

sen hyvinvoinnin ja kasvun ollessa akuutisti uhattuina, voidaan ryhtyä kiireelliseen avo-

huollon tukitoimin tehtävään sijoitukseen. (THL 2019, 2-5; Lastensuojelulaki 417/2017, 

37§, 38§, 40§.) 

Lapsi voidaan sijoittaa kiireellisesti, jos hän on välittömässä vaarassa huolenpitoon tai 

kasvuolosuhteisiin liittyvien puutteiden vuoksi tai hän saattaa itsensä vaaraan uhaten ter-

veyttään ja kehitystään esimerkiksi päihteitä käyttämällä. Kiireellinen sijoitus voi kestää 

korkeintaan 30 päivää, minkä jälkeen lapsi voi kotiutua avohuollon palveluiden tukemana 

tai sijoitus voi jatkua toisella kiireellisellä sijoituksella tai avohuollon tukitoimena tehtynä 

sijoituksena. Lapsi tulee lastensuojelulain 40§ mukaan ottaa sosiaalihuollosta vastaavan 

toimielimen huostaan, jos lapsen huolenpidossa ja muissa kasvuolosuhteissa olevat puut-

teet uhkaavat vakavasti vaarantaa hänen terveyttään tai kehitystään. Lapsi tulee ottaa 

huostaan myös, jos lapsi vakavasti vaarantaa omalla käytöksellään terveytensä tai kehi-

tyksensä esimerkiksi muun kuin vähäisenä pidettävän rikoksen tekemällä. Huostaanoton 

tulee olla aina lapsen edun mukaista. Huostaanotosta päättää lapsen asioista vastaava 

sosiaalityöntekijä. Suostumuksellisen huostaanoton vahvistaa johtava sosiaalityöntekijä. 

Jos lapsen huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa huostaanottoa tai siihen liittyvää 

sijaishuoltoon sijoittamista, päättää hallinto-oikeus asiasta. Huostaanotto päättyy, kun 

tarvetta sijaishuollolle ei enää ole, tai kun lapsi tulee täysi-ikäiseksi. (THL 2019, 2-5; Las-

tensuojelulaki 417/2017, 37§, 38§, 40§.) 

Kiireellisten sijoitusten määrä kasvoi vuonna 2017 edellisestä vuodesta 15 prosenttia. 

Kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli vuonna 2017 vajaa 18 000 lasta eli 1,4 prosenttia kaikis-

ta Suomen 0-17 – vuotiaista. Huostaanotettuja oli yksi prosentti kaikista tuon ikäryhmän 

lapsista eli noin 10 500 lasta. Suurimman ikäryhmän huostaanotetuissa muodostivat 16–
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17 -vuotiaat, joista kolme prosenttia ikäryhmästä oli huostassa. Yli puolet (56 %) vuonna 

2017, lopussa huostaanotettuna olleista lapsista oli perhehoidossa, heistä 13 prosenttia 

oli sijoitettu joko sukulaisten tai muiden läheisten luo. Lastensuojelulaitoksiin huostaanote-

tuista oli sijoitettuna 26 prosenttia ja ammatillisiin perhekoteihin 13 prosenttia. Kaikista 

kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista laitoshuollossa oli 38 prosenttia.  (THL 2019, 2-5, 

7.) 

Laitoshuollolla tarkoitetaan lastenkodeissa, nuorisokodeissa, koulukodissa tai muussa 

vastaavassa lastensuojelulaitoksessa annettavaa lapsen hoitoa ja kasvatusta. Lastensuo-

jelulaitos on siis käsitteenä kovin laaja, ja voi pitää sisällään hyvin toisistaan poikkeavia 

elinympäristöjä. Lastensuojelulaitoksia pitävät yllä paitsi kunnat, kuntayhtymät ja valtio, 

myös yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat. (Enroos 2016, 226.) 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosina 2014–2015 toteuttaman HuosTa-hankkeen 

tavoitteena oli selvittää mistä syistä ja millaisin taustoin lapsia sijoitetaan kodin ulkopuolel-

le. Tutkimuksen aineisto kerättiin sosiaalityöntekijöiltä. Enemmän kuin joka toisen, 58 % 

tutkimukseen osallistuneista, lapsen sijoituksen taustalla oli vanhempien uupumus tai jak-

samattomuus. Perheväkivalta tai sen uhka oli läsnä 48 % perheistä, ja lapsen hoidon lai-

minlyöminen oli sijoituksen taustatekijänä noin viidenneksessä sijoituksista. 46 % perheis-

sä arvioitiin olevan vanhemmalla toiminnan ohjauksen vaikeuksia. Noin 60 % sijoitetuista 

lapsista asui perheessä, jossa vanhemmalla oli esiin tulleita mielenterveysongelmia. Joka 

kolmannen lapsen sijoituksessa vanhemman mielenterveysongelma oli taustalla suuressa 

määrin. Joka neljännen lapsen tilanteen taustalla vaikutti paljon vanhemman alkoholin 

käyttö. Viidesosa lapsista eli perheessä, jossa vanhemmalla oli ilmennyt muuta päihteiden 

käyttöä. Sosiaalityöntekijät joko tiesivät tai epäilivät lapsen joutuneen pahoinpitelyn uhriksi 

miltei 30 % kohdalla. (Heino, Hyry, Ikäheimo, Kuronen & Rajala. 2016. 68–69.) Pelasta-

kaa lapset ry:n (PeLa) 234:ä huostaanotettua ja sijoitettua lasta koskevan tutkimuksen 

tulokset olivat hyvin samansuuntaiset. PeLa:n tutkimuksen mukaan huostaanotetuilla lap-

silla oli keskimäärin seitsemän riskitekijää kasvuympäristössään ennen huostaanottopää-

töksen tekemistä. Yleisimmät tässä tutkimuksessa esiin nousseista syistä olivat vanhem-

pien päihde- ja mielenterveysongelmat, perheväkivalta sekä lasten psyykkinen ja fyysinen 

laiminlyönti. (Kalland 2015, 170–171.)      

Noin joka kolmas HuosTa-hankkeen tutkimukseen osallistunut lapsi sairasti fyysistä tai 

neurologista sairautta tai sitä epäiltiin hänellä. Erityisesti kohderyhmässä nousivat esiin 

ADHD-diagnoosit ja niiden epäilyt. Jopa 49 %:lla sijoitetuista lapsista oli paljon ristiriitoja 

vanhempiensa kanssa. Joka neljännellä sijoitetulla lapsella oli huomattavia vaikeuksia 

vertaissuhteisiin kiinnittymisessä. Kaksi kolmasosaa lapsista kärsi mielenterveyden on-
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gelmista, joka kolmannella niitä oli tutkimuksen mukaan paljon. Väkivaltaista käyttäytymis-

tä oli 40 %:lla lapsista. Erityisesti väkivaltaisuus nousi esiin 7-12–vuotiaiden ikäryhmässä. 

Teini-ikäisistä joka viidennellä oli paljon väkivaltaisuutta. Itsetuhoisuutta ilmeni paljon joka 

viidennellä sijoitetulla lapsella. Alkoholia tutkimukseen osallistuneista käytti paljon noin 

neljännes yli 13-vuotiaista. Joka neljännellä teini-ikäisellä oli vähän huumeiden ja muiden 

päihteiden käyttöä, 23 %:lla paljon. Joka toisella lapsella oli paljon ongelmia koulun käyn-

nin kanssa, teini-ikäisissä vastaava luku oli 70 %. Sijoitettujen lasten luonteiden piirteitä 

luonnehdittaessa tutkimuksessa nousi useimmin esiin rajaton (42 %). Lapsia kuvattiin 

myös sosiaalisiksi (38 %), rohkeiksi (37 %), hyväntuulisiksi (34 %) ja selviytyjiksi (30 % ). 

(Heino & kumpp. 2016. 70–75.) 
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4 DIGITAALISET PALVELUT  

4.1 Digitaaliset palvelut ja sosiaalinen media 

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 internetiä käytti 88 % suomalaisista, siis suuri 

enemmistö. Alle 55-vuotiaista vain yksi prosentti ei käyttänyt internetiä. Useita kertoja päi-

vässä netin aalloilla ”surffaili” 72 prosenttia suomalaista, kasvua edellisvuoteen oli viisi 

prosenttiyksikköä. Tavallisimmin internetin äärelle ajoi tarve asioiden hoitamiseen, tiedon-

hakuun, viestintään tai medioiden seuraamiseen. Sähköpostia käytti vuonna 2016 79 % 

suomalaisista, yhtä moni haki tietoa tuotteesta tai palvelusta. Myös viranomaisten ja mui-

den julkisten palvelujen sivuilla vierailtiin ahkerasti, näitä palveluja käytti 72 % vastaajista. 

(SVT 2016.) 

Sähköiset palvelut tarjoavat monenlaisia tapoja hoitaa päivittäisi asioita ja pitää yhteyttä 

muihin ihmisiin. Siihen, minkä mikäkin ikä- tai ihmisryhmä kokee sopivaksi viestintätavaksi 

voi vaikuttaa moni asia. Esimerkiksi tutkittaessa nuoria, jotka olivat karanneet kotoaan, 

havaittiin selkeä sukupuolten välinen ero siinä, millä tavoin tytöt ja pojat käyttivät mieluiten 

auttavia puhelimia. Siinä missä pojille riittivät pelkät puhelimitse annettavat palvelut, kai-

pasivat tytöt sähköpostia toiseksi viestintäkanavaksi puhelumahdollisuuden lisäksi. 

(Franks & Medforth 2005, Strömberg-Jakka 2010, 147 mukaan.) 

Sosiaalinen media eli some on ihmisten välistä vuorovaikutusta; kokemusten, kuulumis-

ten, mielipiteiden, jakamista internetissä. Sosiaalisen median muodostavat erilaiset alus-

tat, yhteisöt ja yhteisöjen tuottamat sisällöt. Sosiaalisen median yhteisöpalvelujen suosio 

on kasvanut tasaisesti kaikissa ikäluokissa viime vuosina. Niistä suosituimpia ovat Face-

book, Twitter ja Instagram. Myös älypuhelinten pikaviestisovellukset kuten WhatsApp ja 

Snapchat ovat saavuttaneet nopeasti paikkansa suomalaisten arjessa ja syrjäyttäneet 

tekstiviestit nopean ja helpon viestittelyn välineenä. Vuonna 2016 pikaviestisovelluksia 

käytti jo 56 prosenttia väestöstä. Aktiivisimpia käyttäjiä olivat opiskelijat (94 %) ja vähiten 

pikaviestisovellusten pariin löytänyt ryhmä olivat eläkeläiset (14 %). Lähetettyjen teksti-

viestien määrä sen sijaan laski lähes kolmanneksella vuosina 2012–2014. Pikaviestisovel-

lusten ryhmäkeskustelut ovat löytäneet esimerkiksi perheet, kaveripiirit, organisaatiot ja 

muut yhteisöt, joiden välisen nopean kommunikoimisen ne ovat mahdollistaneet uudella 

tavalla. (Kananen 2018a, 26–27.; SVT 2016; Ilmarinen & Koskela 2015, 38–39.) 

Sosiaaliseen mediaan nousee uusia palveluita ennakoimattomasti ja nopeasti. Takavuo-

sien kiistaton suursuosikki Facebook on menettänyt useamman vuoden ajan uskottavuut-

taan ja näkyvyyttään nuorten käyttäjien piirissä, suurin osa käyttäjistä onkin aikuisia. Toki 

se on silti edelleen yksi maailman suosituimmista somealustoista. Viime vuosina jalansijaa 
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ovat saaneet palvelut, joissa kuvien jakaminen on keskiössä. Tällaisia ovat muun muassa 

Instagram ja Pinterest. Vaikka somen suosikkipalvelut muuttuvatkin, pysyvät tavat käyttää 

somea ja jakaa tietoa muuttumattomina. (Noppari & Kupiainen 2015, 117–118.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 3. Esimerkkejä tavoista, joilla työntekijä voi olla yhteydessä nuoren kanssa digitaa-
lisissa palveluissa (Parikkaa & Saukkoa 2012, 18 mukaillen.) 

 

 

Yllä olevassa kuviossa on esitelty tapoja ja palveluita, joilla esimerkiksi työntekijä ja asia-

kas voivat pitää yhteyttä reaaliajassa tai viiveellisesti, kahden kesken tai ryhmämuotoises-

ti. Monet kuviossa olevista palveluista sopivat myös esimerkiksi palvelun esittelemiseen 

tai mainostamiseen. Tällaisia ovat muun muassa YouTube, Facebook ja Instagram. Mo-
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terveysministeriön (STM) uutisia Sote-uutiset -mobiilisovelluksen kautta. Kolmannen sek-

torin toimijoista Pelastakaa lapset ry on käynnistänyt kansallisen kehittämishankkeen, 

jonka tarkoituksena on kehittää digitaalista sosiaalityötä lapsiin ja nuoriin liittyvissä palve-

luissa. Hanke pyrkii osallistamaan kohderyhmänä olevia 7-21 – vuotiaita lapsia ja nuoria 

sekä sosiaalialan ammattilaisia ja kehittämään tapoja käyttää digitaalisia toimintamalleja 

ja palveluita sosiaalityössä. Hankkeeseen liittyvä digiverkosto aloittaa kokoontumiset syk-

syllä 2019. Hanketta voi seurata somessa #digisosiaalityö. Myös Lastensuojelun keskus-

liitto on jo pidemmän aikaa pyrkinyt kehittämään digitaalista sosiaalityötä kasvokkain ta-

pahtuvan vuorovaikutuksen täydentäjäksi. Digitaalinen sosiaalityö voi madaltaa kynnystä 

lasten ja nuorten vuorovaikutukseen ammattilaisten kanssa. Lastensuojelun keskusliiton 

mukaan sosiaalihuollon digitalisoimisessa on otettu jo lukuisia askeleita oikeaan suuntaan 

tiedottamisen, koulutusten ja asiakastietojärjestelmien kehittämisessä. Ensi- ja turvakotien 

liitto taas tarjoaa useita verkkopohjaisia vertais- ja ammattiapua tarjoavia palveluita. Tar-

jolla on esimerkiksi avoimia ja suljettuja, eri teemoja käsitteleviä chat-ryhmiä sekä työnte-

kijöiden kanssa voi pitää yhteyttä perinteisten yhteydenpitotapojen lisäksi myös chatin 

kautta ja WhatsAppilla. (Pelastakaa lapset 2019; Lastensuojelun keskusliitto 2018; Ensi- 

ja turvakotien liitto 2019.) 

Tutkijat Salasuo, Merikivi ja Myllyniemi (2019, 136) muistuttavat, että siinä missä älylait-

teet, verkkoympäristöt ja sosiaalinen media ovat meille aikuisille osa kehittyvää teknologi-

aa ja muuttuvaa yhteiskuntaa, ovat ne lapsillemme ja nuorillemme ainoa todellisuus ja 

elinympäristö, jonka he muistavat. Heidän silmissään nuo meille aikuisille uudet, vieraat ja 

riskialttiit alustat, järjestelmät ja palvelut ovat täynnä mahdollisuuksia. Sosiaalinen media 

ei ole lapsille ja nuorille muusta elämästä erillinen paikka, vaan sosiaalisen ja kulttuurisen 

elämisen - oppimisen, viihtymisen, kohtaamisen ja kuulemisen areena - se toinen olohuo-

ne. Don Tapscott (2010, 23–24) uskoo, että digitaalisten palveluiden ja älylaitteiden kans-

sa kasvaminen on vaikuttanut tapaan, jolla lapset ja nuoret näkevät ja kokevat maailman. 

Siinä, missä aikuinen ostaa uuden älylaitteen ja aloittaa sen käyttämisen ohjekirjan se-

laamisella, käynnistää lapsi tai nuori uuden laitteen ja tutustuu laitteeseen sitä käyttämäl-

lä.  

Sauri (2017, 60) muistuttaa, että sosiaalisen median tulee olla nimenomaan interaktiivista 

vuorovaikutusta. Mikäli sosiaalista mediaa käytetään yksisuuntaiseen viestintään eli vain 

yksisuuntaisesti kirjoittajan omien ajatusten ja agendojen esiintuomiseen, ei se poikkea 

juurikaan esimerkiksi faksin lähettämisestä. Tällöin kyseessä voidaankin leikkisästi todeta 

olevan enemmänkin epäsosiaalinen media. 
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4.2 Aiempaa tutkimusta aiheesta 

Aiempaa, täsmälleen tätä aihetta käsittelevää tutkimusta, ei ole tehty. Camilla Granholm 

on Helsingin yliopistossa vuonna 2016 tekemässään Social work in digital transfer – blen-

ding services for the next generation – väitöskirjassaan paneutunut tietotekniikan kehityk-

sen tarjoamiin mahdollisuuksiin osana sosiaalityön kehittämistä. Älypuhelinten ja tabletti-

tietokoneiden saapuminen osaksi kaikkea arkeamme on tuonut virtuaalisen ulottuvuuden 

kaikkialle. Granholm (2016, 13) tutki väitöskirjassaan sitä mitä informaatio- ja tietoteknolo-

gia voi tarjota sosiaalityölle ja sen jatkuvasti muuttuville käytännöille nyt ja tulevaisuudes-

sa. Tutkimuksen mukaan nuoret aikuiset käyttävät digitaalisia palveluita pitääkseen yllä 

sosiaalisia suhteitaan. Digitaaliset palvelut toimivat ”osallistumisen areenana” sekä mah-

dollistavat sosiaalisen tuen ja voimaannuttavan vuorovaikutuksen nuorten lähipiirin kans-

sa. Tutkimuksessa nousi esiin myös, että syrjäytymisuhan alla olevat nuoret pakenevat 

ongelmiaan someen ja virtuaalitodellisuuteen. Tutkimuksessa nousi esiin myös potentiaa-

linen riski digitaaliseen syrjäytymiseen paitsi ikäihmisillä myös yleisesti sosiaalityön asiak-

kailla, koska he ovat usein vähemmän koulutettuja ja työskentelevät aloilla, joilla ei vaadi-

ta tietoteknistä osaamista. Väitöskirjassa esitellään sulautuvan sosiaalityön (blended so-

cial work) – viitekehys, jonka avulla voidaan kuvata ja paikantaa sosiaalityön ja tietoteknii-

kan leikkauspisteitä. Sulautuvan sosiaalityön on tarkoitus tarjota uudenlaisia mahdolli-

suuksia ja keinoja hahmottaa, kehittää ja tutkia sosiaalityötä ja tulevien sukupolvien tarpei-

ta. (Granholm 2016, 13; 21–22.) 

Janne Hakola on tehnyt pro gradun Tampereen yliopistossa vuonna 2012 sosiaalisen 

median käyttömahdollisuuksista koulukuraattorin työssä. Pro gradu-tutkielmaa varten hän 

haastatteli koulukuraattoreita ja selvitti ovatko he kiinnostuneita ottamaan sosiaalista me-

diaa työvälineekseen. Tutkielman mukaan kuraattorit olivat motivoituneita ja kiinnostuneita 

käyttämään sosiaalista mediaa työssään, mutta ajan riittäminen mietitytti heitä. Kuraattorit 

näkivät, että sosiaalinen media voisi madaltaa sekä oppilaiden että heidän vanhempiensa 

kynnystä olla yhteydessä kouluun. Kuraattorit toivoivat sosiaalisen median myös lisäävän 

kuraattorien työn näkyvyyttä, esimerkiksi blogin avulla työtä voisi markkinoida ulospäin 

entistä näkyvämmin. Sen sijaan haasteena kuraattorit pitivät sitä, että heidän työmäärän-

sä voisi lisääntyä entisestään. Tutkielmassa nousi esiin myös, että johdon ja esimiesten 

tuella on suuri merkitys tämän kaltaisten muutosten käyttöön otossa. (Hakola 2012, 1; 40–

43; 45.) 

Tiina Korhonen on esitellyt vuonna 2017 Helsingin yliopistossa toteuttamansa tutkimuksen 

kodin ja koulun digitaalisesta kumppanuudesta. Tutkimuksessa tarkasteltiin teknologian 

käyttöön liittyviä mahdollisuuksia ja kokemuksia kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. 
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Tutkimus toteutettiin alakoulussa yhteistyössä opettajien, oppilaiden ja vanhempien kans-

sa. Yhteensä 20 opettajaa, 47 oppilasta ja 69 vanhempaa ideoi ja suunnitteli tutkijan oh-

jaaman prosessin aikana digitaalisen teknologian käyttöä kodin ja koulun välisessä yhteis-

työssä. He myös testasivat suunnittelemiaan menetelmiä käytännössä. Tutkimuksen pää-

tuloksena syntyi digitaalisen kumppanuuden malli, joka osoittaa, että digitaaliset mene-

telmät sopivat monin tavoin kodin ja koulun välisen yhteistyön tukemiseen. Niitä voidaan 

käyttää myös osallistumisen, oppimisen ja tiedottamisen välineenä ja tukena. Oleellista on 

kuitenkin huolehtia, että käytettävään teknologiaan liittyvät toimintatavat, resurssit ja toimi-

juudet on huomioitu ja avattu. Jotta kaikki osapuolet motivoituvat käyttämään digitaalista 

teknologiaa yhteydenpidon välineenä, tulisi osallisuuden vahvistamisen lisäksi huolehtia 

myös siitä, että pelisäännöt ja vastuut ovat kaikkien tiedossa. Myös tarvittava tuki tulisi olla 

kaikkien saatavilla. Tutkimuksen mukaan parhaimmillaan digitaalinen teknologia paitsi 

monipuolistaa kodin ja koulun välistä yhteydenpitoa myös luo täysin uudenlaisia mahdolli-

suuksia oppimiseen, osallistumiseen ja tiedottamiseen. Digitaalisten toimintamallien ei ole 

tarkoitus korvata tapaamisia vaan tarjota tämän ajan mukaisia mahdollisuuksia. Tutkimuk-

sessa kaivattiin muun muassa pilvipalvelua, johon koulussa jaettiin sisältöä, jotta van-

hemmat voisivat tutustua koulupäivän tapahtumiin, siellä tehtyihin töihin ja retkiin, jopa 

reaaliajassa. Myös toive videotapaamisten tai chat-toiminnon käyttöön esimerkiksi van-

hempainilloissa nousi esiin tutkimuksessa, samoin kuin oppilaiden töiden lisääminen säh-

köiselle alustalle portfolioon, jotta ne ovat siellä sekä oppilaan itsensä että vanhempien ja 

opettajan nähtävissä. Tutkimuksessa nousi esiin myös tarve erilaisten pikaviestintätapojen 

käyttämisestä kodin ja koulun välisessä viestinnässä. Tutkimuksen mukaan digitaalisten 

palveluiden käyttämisen koettiin nopeuttavan tiedonsaamista ja lisäävän lasten oppimisin-

nokkuutta. (Korhonen 2017, 131, 135, 141–142, 174, 178–179.)   

Jenni-Mari Räsänen on tutkinut tietotekniikkaan pohjautuvaa asiakastiedon käyttöä sosi-

aalipäivystyksessä. Tutkimus tehtiin seudullisen sosiaalipäivystyksen suunnittelu- ja käyn-

nistämisvaiheessa vuosina 2006 ja 2007. Tutkimuksessa selvitettiin, mikä rooli tietojärjes-

telmillä ja tietokoneilla on sosiaalipäivystyksessä ja siellä tehtävässä työssä. Sosiaali-

päivystäjät työskentelevät pääasiassa virka-ajan ulkopuolella ja ovat näin ollen usein vain 

tietojärjestelmien sisältämän tiedon varassa. Tutkimus vahvisti kirjaamisen merkityksen 

ymmärtämistä sekä nosti esiin eri kuntien ja organisaatioiden toisistaan poikkeavia käy-

täntöjä. (Räsänen 2014, 7-9.) 

Jaana Kettusen (2017, 9-10) väitöskirjassa tarkastellaan eri oppilaitosmuodoissa työsken-

televien ohjaajien käsityksiä sosiaalisesta mediasta ja sen työkäyttöön tarvittavasta 

osaamisesta. Työn tarkoituksena oli nostaa esiin digitaalisten palveluiden käyttö- ja kehit-

tämismahdollisuudet ohjauspalveluissa ja ohjaajien työssä. Tutkimuksen tavoitteena oli 
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tutkia sitä, millaisia käsityksiä ohjaajilla on sosiaalisen median käyttämisestä osana oh-

jaustyötä sekä sitä, millaista osaamista ohjaajien mielestä sosiaalisen median käyttämi-

nen työvälineenä heiltä vaatisi. Lisäksi tavoitteena oli löytää sosiaalisen median käyttöön 

ohjauspalveluissa liittyvät kriittiset tekijät. 

Helena Blazun (2013, tiivistelmä) väitöskirja pohtii ikääntyneen väestön osallisuusmahdol-

lisuuksien lisäämistä tieto- ja viestintätekniikkaa (ICT) hyväksikäyttäen. Väitöskirjaa varten 

tehdyn tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millainen yhteys tieto- ja viestintätekniikalla on 

ikääntyneiden ihmisten voimaantumiseen ja tasa-arvoiseen osallisuuteen. Lisäksi tavoit-

teena oli tavoitella sähköisten palveluiden avulla mahdollisuuksia ikääntyneiden elämän-

laadun kohentamiseksi. Tutkimuksen mukaan sähköiset palvelut paitsi vähensivät ikään-

tyneiden yksinäisyyden kokemuksia, myös vaikuttivat tutkittavien elämänlaatuun positiivi-

sesti.  

Anne Rahikka (2013, 4) on tutkinut väitöskirjassaan sosiaali- ja terveysalan kolmannen 

sektorin toimijoiden kokemuksia digitaalisista verkkopalveluista. Tutkimuksessa selvitet-

tiin, millaisina verkkopalvelut ja työntekijän ja asiakkaan välinen kommunikaatio näyttäyty-

vät työntekijöiden kertomina. Tutkimuksen mukaan työntekijän ja asiakkaan suhde on 

tasavertainen ja asiakas tulee kohdatuksi. Toisaalta työntekijät tuovat esiin tasapainoile-

vansa sen kanssa, missä määrin heidän tulisi olla etäisen asiantuntijan ja missä määrin 

persoonallisen kohtaajan roolissa.  

Henrik Lahtinen nostaa koulukoteihin sijoitettujen nuorten osallisuutta tutkivassa pro gra-

du-työssään esiin nuorten kokemukset siitä, etteivät he tule kuulluksi. Lahtinen (2017, 56–

57) näkeekin esimerkiksi, että työntekijöiden ja nuorten välistä epämuodollista ja muuhun 

kuin ongelmiin keskittyvää vuorovaikutusta tulisi olla enemmän. Tutkimuksessa nostetaan 

esiin myös kommunikaatioteknologian kehittymisen merkitys osana laitoksiin sijoitettujen 

nuorten kokemusta osallisuudestaan. Tutkija heittääkin ilmoille toiveen kommunikaatio-

teknologiaan ja laitosnuoriin liittyvästä tutkimuksesta.  

Kaisa Elo kehitti vuonna 2018 sosionomi YAMK-opinnäytetyönään raakaversion digitaali-

sesta sovelluksesta lastensuojelun jälkihuollon piirissä oleville nuorille. Sovelluksen avulla 

nuoret voivat etsiä esimerkiksi usein tarvitsemiaan yhteystietoja yhdestä paikasta sekä 

hoitaa asioitaan. Sovellus sisältää myös taloudenhallintaa ja ajankäyttöä tukevia element-

tejä. (Elo 2018. 4, 52–54.) 

Tässä yhteydessä AMK-tasoisista opinnäytetöistä ansaitsee tulla nostetuksi esiin Teemu 

Lipposen ja Jussi Siposen vuonna 2017 valmistunut Valintojen maailma - mobiilipeli nuor-

ten parissa tehtävässä ohjaustyössä. Lipponen ja Siponen kehittivät sosionomi (AMK) 

opinnäytteenään mobiilisovelluksessa toimivan pelin, jonka tuella nuori voi käydä keskus-
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telua ammattilaisen kanssa omaan tulevaisuuteensa liittyen. Peliä testattiin lastensuojelu-

yksikköön sijoitetuilla nuorilla sekä sijaishuoltopaikan henkilökunnalla. (Lipponen & Sipo-

nen 2017, 5-6.) 

4.3 Digitaalisten palveluiden käyttöön liittyvät riskit 

4.3.1 Tietosuoja ja tietoturva 

Turvallisuus lienee suurin digitaalisuuteen liittyvä yksittäinen uhkatekijä. Se koskettaa jo-

kaista palveluntarjoajaa ja käyttäjää, ja tuleekin huomioida kaikessa toiminnassa. Ilmari-

nen ja Koskela (2015, 224) kuitenkin muistuttavat, ettei ylireagointiin ole syytä. Kaikkialla 

on nähtävissä uhkia, mutta varautumalla niihin järkevästi ei ole syytä pelkoon. Digitaalista 

turvallisuutta kutsutaan kyberturvallisuudeksi (cyber security). Sen piiriin kuuluu palvelu-

jen, tietojärjestelmien, tietojen ja tietoliikenteen turvallisuus.  

Tätä kehittämishanketta sekä digitaalisten palveluiden käyttöä ylipäätään ohjaa myös 

GDPR eli General Data Protection Requlation (suomeksi Yleinen tietosuoja-asetus 

2016/679), joka on EU:n asettama yleinen tietosuoja-asetus. Asetus on tullut voimaan 

vuoden 2016 keväällä, mutta sitä sovelletaan 25.5.2018 alkaen. GDPR korvaa EU:n jä-

senvaltioiden omat henkilötietoja koskevat lait, esimerkiksi Suomen vuoden 1999 henkilö-

tietolain. Asetuksen tarkoituksena on turvata kaikkien EU:n kansalaisten henkilökohtainen 

tietosuoja ja toisaalta myös helpottaa palveluiden tarjoaminen yli valtiorajojen. Asetuksen 

ytimen muodostavat säännöt siitä, miten ja keneltä dataa saa kerätä. Asetus koskee kai-

kenkokoisia yrityksiä ja sen myötä asiakkaat ja työntekijät saivat uudenlaisia oikeuksia. 

(Hanninen, Laine, Rantala, Rusi & Varhela 2017, 13–14.) Albrecht (2016) lisää, että ase-

tuksen noudattamatta jättämisestä voi seurata yrityksille suuret taloudelliset menetykset. 

Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on siis suojella ihmisiä tilanteissa, joissa heidän henkilö-

tietojaan käsitellään jossain yrityksessä. Yrityksillä tulee asetuksen mukaan olla tietosuo-

jaseloste eli rekisteri siitä, miten, miksi ja mitä tietoa asiakkaista kerätään ja kenelle sitä 

luovutetaan. Asetuksessa esitettyjen vaatimusten rikkomisesta voi langeta yritykselle 

maksettavaksi mittavat korvaukset. Asetus lisäsi yritysten velvollisuutta dokumentoimi-

seen huomattavasti; enää ei riitä, että henkilörekisteriä ylläpidetään suunnitelmallisesti, 

vaan siltä vaaditaan myös tarkkaa dokumentointia. Huomionarvoista asetuksessa on 

myös, että sen mukaan henkilötietoja eivät ole ainoastaan suorat tunnistetiedot (esim. 

nimi, sosiaaliturvatunnus, Mediatri-numero) vaan kaikki tiedot, joiden avulla henkilö voi 

olla epäsuorastikin tunnistettavissa. Näitä voivat olla esimerkiksi fyysiset, geneettiset, 

psyykkiset, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät. Näihin lukeutuvat edellisten lisäksi siis myös 
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sijaintitiedot ja verkkotunnistetiedot. (Hanninen & kumpp. 2017, 15–17; Yleinen tietosuoja-

asetus 4. artikla.) 

Noora Pohjolan Lapin yliopistossa vuonna 2017 tekemä maisteritutkielma käsittelee 

GDPR:ää lapsen henkilötietojen suojan näkökulmasta. Tutkielman mukaan henkilötietojen 

lainmukainen käsittely edellyttää, että alaikäisen lapsen henkilötietojen keräämisestä on 

vanhemman suostumus myös, kun lapsi on 13–16-vuotias. Jäsenvaltiot voivat säätää itse 

siitä, mihin ikäraja kussakin valtiossa asetetaan. Suomessa tätä ikärajaa ei vielä ole mää-

ritelty ja näin ollen Suomessa vanhemman suostumus vaaditaan, aina kun lapsi on alle 

16-vuotias. Tietosuoja-asetus ei kuitenkaan anna suoraa vastausta siihen, millä tavoin 

vanhemman suostumus todennetaan. Tutkielmassa muistutetaan, että useinkaan palve-

luun rekisteröityessään lapsen ei myöskään tarvitse millään tavoin todentaa ikäänsä. Poh-

jola myös muistuttaa tutkielmassaan, että lapset ovat hyvin harvoin tietoisia siitä, mihin 

joskus hyvinkin arkaluontoisiin tietoihin sovelluksilla voi olla pääsy ja mihin heidän tieto-

jaan voidaan luovuttaa. (Pohjola 2017, 1-2, 9-10, 63.) Toisaalta Korpisaari, Pitkänen ja 

Warma-Lehtinen (2018, 139–140) toteavat, että tietosuojariskeistä huolimatta lapsilla tu-

lee olla oikeus käyttää tietoyhteiskunnan palveluita. Lapsilla on perusoikeudellinen sanan-

vapaus, joka sisältää oikeuden paitsi mielipiteiden esittämiseen myös niiden julkaisemi-

seen, levittämiseen ja vastaanottamiseen. Lapsilla on myös oikeus yksityisyyteen ja näin 

ollen oikeus hakea ikätasolleen sopivia asioita internetistä sekä käyttää sopivia ajanviete-

palveluita.   

Lastensuojeluun ja salassapitoon nousee tausta useammasta laista. Laki sosiaalihuollon 

asiakkaan asemasta ja oikeuksista 14 § (812 /2000), Laki viranomaisten toiminnan julki-

suudesta 31 § (621/1999) sekä Lastensuojelulaki (417/2017) määrittelevät sitä, kuka on 

lastensuojelun asiakas ja kenellä on oikeus saada tietoja asiakkuuteen liittyen. Jo se, että 

joku lapsi, nuori tai perhe on lastensuojelun asiakas, on lain mukaan sellainen tieto, joka 

on pidettävä salassa. Mitään asiakkuuteen tai asiakkaaseen liittyvää tietoa ei näin ollen 

saa antaa tiedoksi kenellekään sivulliselle. Sivullisella tarkoitetaan sekä yksityishenkilöitä 

että sellaisia viranomaisia, jonka tehtäviin tämän kyseisen asiakkaan asioiden hoitaminen 

ei kuulu. Salassapitovelvoite koskee kaikkea asiakkaaseen liittyvä tietoa ja ulottuu näin 

ollen siis myös kaikkiin asiakirjoihin. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuk-

sista 14 § L812 /2000, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 31 § L621/1999 sekä 

Lastensuojelulaki L417/2017.) 

Digitaalisten palveluiden turvallisuus on ollut laajasti keskustelussa viime vuosina. Esi-

merkiksi keväällä 2018 uutisointiin, että yli 87 miljoonan Facebookin käyttäjän tietoja on 

luovutettu ilman asianomaisten lupaa englantilaiselle politiikan analytiikkayhtiölle. Syys-
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kuussa 2018 tuli ilmi laaja Facebookia koskenut tietomurto, jossa noin 50 miljoonan käyt-

täjän yksityiset tiedot joutuivat murron kohteeksi. Tietojen varastaminen voi mahdollistaa 

rikollisille esimerkiksi ostosten tekemisen tietomurron uhrien nimissä. Tietomurto oli mah-

dollinen Facebookissa tehdyn ohjelmointivirheen ansiosta. Facebook antaa käyttäjilleen 

mahdollisuuden kirjautua tunnuksillaan myös moniin muihin palveluihin, mikä laajentaa 

tietomurron riskejä entisestään. (Yle 2018; Keto-Tokoi 2018.) 

4.3.2 Muuta digimaailmassa huomioitavaa 

Yhteiskunnan digitalisoituminen on muuttanut tapaa, jolla asioita ja kokemuksia jaetaan 

lähipiirin ja tuttavien kanssa. Vielä vuosituhannen alussa kuluttajan saadessa huonoa pal-

velua lähikaupassa tai pihvin jäätyä raa`aksi suosikkiravintolassa, siitä kuuli todennäköi-

sesti vain kotiväki. Tai ainakin tunnereaktio ehti todennäköisesti laantua huomattavasti, 

kun asiasta kerrottiin myöhemmin naapurille. Sosiaalinen media on mullistanut asioiden 

jakamisen, kommentoimisen ja palautteen antamisen täysin. Kun tiedostava kuluttaja saa 

huonoa palvelua paikallisessa marketissa tänään, jakaa hän todennäköisesti kokemuk-

sensa lähes reaaliajassa sekä verkostoilleen sosiaalisen median kautta että mahdollisesti 

palautteena myös kyseisen yrityksen kanavissa. Usein tämän kaltaiset, tunnekuohuissa 

kirjoitetut kokemukset ottavat myös helposti tulta siipiensä alle ja leviävät verkossa hyvin 

nopeasti - ilman että monellakaan jakajalla on tietoa siitä, mitä todella edes on tapahtunut. 

Yrityksen, yhteisön tai yksittäisen ihmisen maine voikin kokea kovan kolauksen hyvinkin 

lyhyessä ajassa, ilman että jaettu asia perustuu faktoihin. (Filenius 2015, 19.) 

Verkon kautta tapahtuvassa kommunikaatiossa jää pois paljon sellaista, mikä on läsnä 

kun keskustelemme kasvokkain. Ilmeet, eleet, kehon kieli ja äänenpainot auttavat meitä 

tekemään tulkintoja, emme ole vain sen varassa, mitä kuulemme keskustelukumppanin 

sanovan. Internetissä on huomattavasti vaikeampaa varmistaa, että lukija ymmärtää asian 

juuri niin kuin sen tarkoitin sanoa, tai päinvastoin. Tekstiä kirjoittaessa tuleekin kiinnittää 

huomiota siihen, että pystyisi välittämään sosiaalisia vihjeitä niin, että lukija ymmärtää 

tekstin sävyn ja luonteen, mutta ettei tekstin asiallisuus tai ammatillisuus kärsi. (Kilpeläi-

nen & Sankala 2010, 79.) 

Kaikki verkkoon kirjoitettu voi jatkaa elämäänsä ja leviämistään ilman, että sitä voitaisiin 

enää pysäyttää, kun se on kerran julkaistu. Vaikka esimerkiksi nettisivujen tekijä poistaisi 

kirjoituksensa itse, on joku toinen käyttäjä voinut tallentaa tiedon ruutukaappauksella ja 

voi jakaa sitä halutessaan rajattomasti. Sama koskee pikaviestisovelluksissa lähetettyjä, 

tietyn ajan jälkeen ”häviäviä” viestejä. (Järvinen 2010, 240.) Isokangas ja Vassinen (2010, 

84–85, 135–140) nostavat esiin useita yksityishenkilöiden, tunnettujen vaikuttajien ja 
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suuryritysten johtajien harkitsemattomista lausunnoista tai nettipäivityksistä alkunsa saa-

neita episodeja, joista osa on päättynyt sanansa väärin valinneen yritysjohtajan tai työnte-

kijän potkuihin tai vähintään jonkin brändin tai ihmisen maineen tahraantumiseen. Kana-

nen (2018a, 27) muistuttaa myös, että sosiaaliselle medialle on tyypillistä poikkeuksellinen 

avoimuus. Mahdollisuus kommentoida kaikkia asioita riippumatta siitä, mikä kirjoittajan 

koulutustaso tai perehtyneisyys kommentoitavaan asiaan on, johtaa lisäksi siihen, että 

julkaisukynnys on usein matala. Julkaisut leviävät vapaasti ilman ennakkosuodatusta, eikä 

monellakaan alustalla tarvitse edes esiintyä omalla nimellä voidakseen tehdä julkaisuja tai 

kommentoidakseen muiden tekstejä. 

Sonja Falk (2018) muistuttaa Lastensuojelun keskusliiton nettisivuilla julkaistussa blogikir-

joituksessaan, että lasten ja nuorten elämään digiaika on tuonut uudenlaisia haasteita. 

Sosiaalinen media toimii helppona alustana sekä kiusaamiseen että antaa myös lasten 

hyväksikäyttäjille uudenlaisia mahdollisuuksia tavoitella uhreja. Lapsen tai nuoren on vai-

kea hallita verkkoympäristön riskejä ilman apua. Toisaalta digitaalinen ympäristö on oleel-

linen osa lasten ja nuorten arkea. Elämme ajassa, jossa digitaalisella ympäristöllä on suuri 

merkitys vertaissuhteiden muodostumisen alustana. Sosiaalisessa mediassa pidetään 

yhteyttä, hankitaan tietoa ja muodostetaan sosiaalisia suhteita. Riskeistä huolimatta lap-

sella ja nuorella tuleekin olla mahdollisuus osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. 

Toisaalta tulee muistaa, että esimerkiksi lapsen empatiataidot kehittyvät vain ihmisten 

välisessä vuorovaikutuksessa, kone ei siis saa koskaan syrjäyttää kasvokkain tapahtuvaa 

vuorovaikutusta. 

Työntekijänäkökulmasta palveluiden digitalisoituminen haastaa työntekijöitä opettelemaan 

uusia tapoja tehdä työtä ja omaksumaan uudenlaisia palveluita ja sovelluksia. Työntekijöi-

den on tärkeä ymmärtää palveluihin liittyvät lait ja säännökset. Työntekijöiden tulee huo-

mioida toimintatapoihin liittyvät riskit sekä työntekijän että asiakkaan näkökulmasta; erityi-

sesti kun asiakasryhmään kuuluu alaikäisiä lapsia ja nuoria. Toisaalta työntekijöitä tarvi-

taan kehittämään uudenlaisia työmenetelmiä ja palveluita. (Strömberg-Jakka 2010, 124.) 

Palveluiden digitalisoimisessa kuten muunkaan kehittämistyön keskiössä eivät ole sovel-

lukset, laitteet tai muut muodikkaat innovaatiot. Kehittämisen tulee aina lähteä siitä, kuka 

asiakas on, ja mitä hän tarvitsee. Pyrittäessä asiakaskokemusten parantamiseen, ei ole 

järkevää lähteä kehittämään yhtä toiminnan osaa vaan tarkastella toimintaa kokonaisuu-

tena asiakaskokemuksen näkökulmasta. Esimerkiksi uuden sähköisen viestintäkanavan 

lisääminen osaksi entistä palvelua, tuottaa tuskin kovin suurta muutosta yksinään, mutta 

koko viestintätavan avaaminen asteittain ja kehitystarpeiden kartoittaminen sen sijaan 

voivat auttaa muuttamaan asiakaskokemuksen täysin. (Gerdt & Eskelinen 2018, 41.) 
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4.4 Digitaaliset palvelut lastensuojelussa 

Lastensuojelusta ja sen tarjoamista palveluista tulisi puhua ja tiedottaa avoimesti. Lä-

pinäkyvyys ja avoimuus ovat ainoat keinot lisätä yleistä luottamusta ja ymmärrystä lasten-

suojelusta. Esimerkiksi Helsinki ja Vantaa pyrkivät tähän lastensuojelun some-kanaviensa 

avulla. Lastensuojelu kaipaa kipeästi imagon kirkastamista eikä siihen pystytä toimintata-

poja salailemalla vaan sekä asiakkaiden että työntekijöiden todellinen ääni pitää saada 

kuuluviin. (Rousu 2018, 64.) 

Lastensuojelun keskusliiton vuonna 2015 lastensuojelun työntekijöillä teettämän kyselyn 

mukaan sosiaalisen median työkäyttö on vielä vähäistä. Kyselyyn vastanneet työntekijät 

pitivät tärkeänä alan näkymistä sosiaalisessa mediassa, koska some on osa paitsi nuor-

ten myös kasvavassa määrin osa vanhempien elämää. Kentällä nähdään kuitenkin haas-

teena johdon ja työyhteisön kannustuksen ja tuen puute sosiaalisen median käyttöön. 

Toisaalta ei myöskään oikein tiedetä, mihin somea voisi käyttää. Kyselyyn vastanneet 

kaipasivat myös selkeitä yhteisiä pelisääntöjä sosiaalisen median työkäytölle. (Lskl 

2016a.) 

Lastensuojelun keskusliitto toteaa sivuillaan, että sosiaalinen media taipuu moneen. Sen 

avulla voidaan tiedottaa, antaa palveluneuvontaa ja – ohjausta, kerätä (asia-

kas)palautetta, rekrytoida ja kehittää työnantajakuvaa, verkostoitua, pitää yhteyttä, lisätä 

ihmisten tietoutta asioista ja alasta sekä toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana. Lasten-

suojelutyö sosiaalisessa mediassa vaatii resursseja; suunnitelmallisuutta, koulutusta, teki-

jöitä ja työaikaa. Sosiaalisessa mediassa toimiminen ei poikkea vastuiltaan tai velvolli-

suuksiltaan muusta lastensuojelutyöstä, eikä esimerkiksi tietosuojaan liittyviä kysymyksiä 

voida ohittaa niihin perehtymättä. (Lskl 2016a) 

Lastensuojelutyöhön liittyy kaikissa sen toimintamuodoissa lastensuojelulain (L417/2007) 

luoma salassapitovelvollisuus. Käytettäessä esimerkiksi sosiaalista mediaa osana lasten-

suojelutyötä on tärkeää huomioida muutamia asioita. Lastensuojelunkeskusliiton (2016b) 

lastensuojelun työntekijöille luomassa Lastensuojelu ja some – julkaisussa nostetaan esiin 

muutamia konkreettisia ohjeita. Lähtökohtaisesti asiat, jotka lastensuojelussa kuuluvat 

vaitiolovelvollisuuden piiriin, tulee pitää salassa myös sosiaalisessa mediassa. Asiakastie-

toja käsiteltäessä tulee aina käyttää salattuja yhteyksiä, esimerkiksi chat-palvelua käytet-

täessä salauksen tulee vastata tasoltaan verkkopankkien suojausta. Asiakkaista ei saa 

koskaan julkaista minkäänlaista materiaalia (tietoja tai kuvia), josta hänet voidaan tunnis-

taa. Tärkeää on huomioida myös, että esimerkiksi työntekijän ja asiakkaan samoihin ai-

koihin päivityksiinsä lisäämä henkilö- tai paikkatieto voi vahingossa paljastaa yhteyden. 
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Myös työkavereiden kuvien tai nimien lisäämiseen tulee aina olla lupa. Sisällön julkaisijalla 

tulee aina olla oikeus käyttää julkaisemiaan materiaaleja.  

Teoksessa Tahto tehdä toisin Petri Virtanen (2018, 70–72) nostaa digitalisoitumisen yh-

deksi lastensuojelun ajankohtaisista muutoskohteista. Hänen mukaansa digitalisoituminen 

muuttaa lastensuojelua kuten muutakin palvelukenttää. Digitalisoituneessa yhteiskunnas-

sa asiakkaat muuttavat toimintatapojaan, samaa vaaditaan myös palveluiden tuottajilta. 

Palveluiden järjestämisen ja tuottamisen tulee olla entistäkin läpinäkyvämpää. Digitalisoi-

tumisen tuomat muutokset ovat monelta osin vielä pimennossa. Selvää on, että yhteis-

kunnasta tulee entistä avoimempi ja palveluiden saaminen tulee joustavammaksi uusien 

toimintatapojen ja – mallien avulla. Toisaalta on nähtävissä, että osa yhteiskuntamme 

jäsenistä putoaa entistä kauemmaksi palveluista näiden muutosten myötä. Organisaatioil-

ta yhteiskunnan digitalisoituminen vaatii rohkeutta tehdä asioita toisin.  

Paul Lillrank (2017, 535) toteaa, että lakiasiain palveluiden, johdon konsultoinnin ja ter-

veydenhuollon palvelut ovat palvelutoimialoja, jotka ovat jääneet digitalisaatiossa lähtö-

kuoppiin. Lillrankin mukaan kyseisillä aloilla toimintamalleja on jossain määrin digitalisoitu, 

mutta perusidealtaan ja sisällöltään ne ovat kuitenkin samanlaiset kuin ennen internetin 

aikaa. Tämä johtuu Lillrankin mukaan siitä, että kyseiset palvelut kuuluvat pääasiallisesti 

palveluihin, joita asiakkaat eivät käytä ennen kuin se on välttämätöntä. Asiakasvirta pysyy 

riittävänä, koska näille palveluille on aina jollakulla tarvetta, toisaalta taas pakon edessä 

palvelun piiriin hakeutuneella asiakkaalla ei ole usein paljonkaan kortteja kädessään neu-

vottelupöydässä istuessaan. Lisäksi tämän kaltaiset palvelut pohjautuvat usein henki-

lösuhteisiin, mitä pidetään haasteena palvelun digitalisoimiselle. Vaikka yllä puhutaan 

terveydenhuollosta, siinä kuvatut lainalaisuudet sopivat monelta osin myös lastensuojelu-

työhön. 

Sosiaali-ja terveyspalveluiden rakennemuutos on pakottanut palveluiden tuottajat tarkas-

telemaan nykyisiä toimintatapoja ja -malleja, vaikka maakuntauudistus on vielä epävarma. 

Kävi maakunnan kanssa niin tai näin, on selvää se, että asiakkaan rooli palveluiden saa-

jana on muuttunut ja muuttaa edelleen muotoaan myös sosiaalipalveluissa. Varsinkaan 

lastensuojelussa palvelua ei ole ajateltu lähtökohtaisesti asiakaslähtöisenä. Asiakkaiden 

oikeudet ja mahdollisuudet ovat lisääntyneet; samalla kun heillä on entistä paremmat 

mahdollisuudet saada tietoa esimerkiksi sosiaalityön tuloksista ja tavoitteista, ovat he 

myös avainasemassa käyttämiensä palveluiden kehittämisessä.  Asiakas tuleekin nähdä 

jatkossa kanssatoimijana sen sijaan, että hän olisi vain työn kohde. Palveluiden (ja niiden 

kehittämisen) tulee lähteä siitä, mitä asiakkaat tarvitsevat eikä siitä, millaisia palveluita on 
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tarjolla. Palveluita tulee siis kehittää asiakaskeskeisistä asiakaslähtöisiksi. (Sauri 2017, 

40–43; Virtanen 2018, 69–73, 76.) 

4.5 Digitaalisten palveluiden kehittäminen Siun sotessa 

Siun sote on mukana Onks tää normaalia – palvelussa, jossa alle 29-vuotiaat nuoret voi-

vat keskustella chatissa luottamuksellisesti ja nimettömästi suomeksi tai venäjäksi Siun 

soten ammattilaisten kanssa. Samasta osoitteesta löytyy myös nuorille tarkoitettu kysely, 

joka auttaa nuorta arvioimaan, tarvitseeko itseä askarruttavasta asiasta olla huolissaan. 

(Siun sote 2019b.) 

Karelia ammattikorkeakoulun ja Siun soten yhteisen vuosina 2016–2018 toteutetun Digi-

Sote – kehittämishankeen tavoitteena oli lisätä tietoutta siitä, millainen sosiaali- ja tervey-

denhuollon digitaalinen tulevaisuus on ja mitä se vaatii työntekijöiltä. Hanke oli osa kan-

sallista ODA-projektia, ja sen tavoitteena oli lisäksi kehittää asiakaslähtöistä digitalisaatio-

ta sosiaali- ja terveydenhuollossa niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannellakin sektorilla. 

Tavoitteena oli myös valmistaa tulevaisuuden e-Ammattilaisia uudistuvaan työmaailmaan 

esimerkiksi oppilaitosyhteistyön avulla. DigiSote-hankkeen aikana toteutettiin useita sadan 

päivän mittaisia kokeiluja, joissa testattiin erilaisia digitaalisia palveluita sosiaali- ja ter-

veyspalveluissa. Sähköisen esitietolomakkeen käyttäminen opiskelijaterveydenhuollossa 

säästi kokeilun perusteella 20 minuuttia työaikaa / vastaanotto. Lomake otetaan jatkossa 

käyttöön myös alueen toisen asteen oppilaitoksissa. Kokeilun kautta otettiin käyttöön 

myös sähköinen oirearvio perusterveen, 18−65 vuotiaan naisen virtsatieinfektion (VTI) 

hoidossa. Palvelussa asiakas voi tehdä oirearvion Siun soten Medinet-verkkopalvelussa, 

jos epäilee itsellään virtsatietulehdusta. Jos oireet ovat selkeät, hän voi saada lääkityksen 

ilman muuta kontaktia terveydenhuoltoon. Lisäksi hankkeessa kokeiltiin muun muassa 

etävastaanottoja (esim. mielenterveyspalvelut ja ravintoterapia) terveysasemien lähipis-

teille sekä etälääkäripalvelua yksityiseen palvelukotiin. Kokemukset näistä olivat hank-

keen loppuraportin mukaan hyviä; sekä asiakkaan että ammattilaisten aikaa säästyi, kun 

tarvittava palvelu oli mahdollista saada etänä. (Digi-Sote 2018; Siun sote 2019c; Sihvo & 

Nykänen 2018, 32.) 

Omapalveluiden kehittäminen jatkui ODA – projektin päättymisen jälkeen monessa maa-

kunnassa, ja myös Siun sote on mukana tässä. Omaolopalvelut perustuvat ODA – projek-

tissa kehitettyihin palveluihin ja palveluideoihin. Omaolopalveluissa julkaistaan kevään 

2019 aikana yhteensä 15 terveydenhuollon oirearviota ja pyrkimys on, että myös Siun 

Soten alueella nämä kansalliset tuotteet ovat asukkaiden käytössä kaikessa laajuudes-

saan kesäkuussa 2019. Kehitystyön alla on lisäksi muun muassa sosiaali- ja terveyden-

huollon osaamista yhdistäviä hyvinvointivalmennuksia. Valmennusten sisältöjä on alkoho-
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lin käytön vähentämisestä ja painonhallinnan tukemisesta lapsiperheiden valmennuksiin. 

(ODA-projekti 2019; Poutanen 2019.) 

Pohjois-Karjalassa alkoi vuonna 2018 kolmivuotinen Honkalampi-säätiön #IhanDiginä! -

hanke, jonka yhteistyökumppanina on myös Siun sote. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 

avustuskeskuksen rahoittaman #IhanDiginä! -hankkeen tavoitteena on helpottaa erityistä 

tukea tarvitsevien henkilöiden digitaalisuuden aikaan siirtymistä. Tavoitteena on myös 

lisätä kohderyhmän kokemusta osallisuudesta. Erityisesti hankkeen keskiössä ovat kehi-

tysvammaiset itsenäistyvät nuoret, joiden itsenäistä asumista sekä arkea ja vapaa-ajan 

toimintoja hankkeen kautta pyritään tukemaan. Hankkeessa tutustutaan erilaisiin digitaali-

siin mahdollisuuksiin niitä kokeilemalla. Sisältöä digitaalisiin palveluihin tuotetaan yhteisöl-

lisesti, aktiivisina toimijoina ovat paitsi nuoret myös heille läheiset ihmiset ja ammattihenki-

löstö. Koko tämä tiimi osallistuu toiminnan tavoitteiden asettamiseen. Hankkeessa testa-

taan muun muassa etäyhteyden tarjoamia mahdollisuuksia nuorten itsenäisen toimimise-

na tukena sekä siirretään digitaalisempia toimintamenetelmiä myös osaksi päivätoimintaa. 

Digivertaisosaajat jakavat tietotaitoaan myös muille kiinnostuneille. (Honkalampi 2019.) 

4.6 Digitaaliset palvelut viestinnän ja markkinoinnin välineenä 

Sosiaalinen media eli some on paitsi viestinnän myös markkinoinnin areena. Kanasen 

(2018c, 105–106) mukaan vuonna 2018 suosituinta sosiaalisen median alustaa, Face-

bookia, käytti noin 2 miljardia ihmistä. Seuraavaksi suosituimmat kanavat olivat YouTube, 

Instagram, Twitter, Snapchat ja LinkedIn.   

Suunniteltaessa palvelun markkinoimista digitaalisissa palveluissa tulee ensin määritellä 

kohderyhmä, jota tavoitellaan. ”Ketkä palvelua käyttävät tai käyttäisivät, kenet haluamme 

tavoittaa?” Kohderyhmän määrittelemisen lisäksi tulee miettiä mitä halutaan sanoa ja mi-

ten. Minkä kanavan kautta nykyisiä tai potentiaalisia käyttäjiä tavoitellaan? Palveluihin 

(kanaviin) tuotettavat sisällöt (viestit, postaukset jne.) muodostavat tavan, jolla palvelua 

markkinoidaan. Käytettävät kanavat valitaan niin, että käytössä on mahdollisimman katta-

vasti potentiaalisia asiakkaita tavoittavat kanavat. Sosiaalista mediaa käytetään laajasti 

paitsi markkinoinnissa myös palveluiden esittelemiseen. (Kananen 2018b, 49; Kananen 

2018c, 107.) 

Sosiaalista mediaa perinteisempi tapa markkinoida palvelua tai tuotetta internetissä ovat 

verkkosivut. Kananen (2018a, 52) kertoo, että ennen verkkosivujen perustamista tulee 

tehdä suunnitelma siitä, mitä ja miten sivuilla pyritään esittelemään tai markkinoimaan. 

Verkkosivut ostetaan tyypillisesti ulkopuolisilta ohjelmistotoimittajilta, mutta sivuston ylläpi-

tämisestä ja päivittämisestä on järkevintä vastata itse. Tämä vaatii luonnollisesti asiaan 
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perehtymistä kohdeorganisaatiossa, kuitenkin ulkopuolisen on huomattavasti vaikeampaa 

tehdä muutoksia ja päivityksiä, kuin asianosaisen organisaation työntekijöiden. Verkkosi-

vujen suunnittelua määrittävät samat lähtökohdat kuin sosiaalisessa mediassa markki-

nointiakin; ”kenelle, mitä, miksi?”.  
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5 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENETELMÄT 

5.1 Toimintatutkimuksellinen lähestymistapa 

Tämä kehittämishanke toteutetaan toimintatutkimuksena. Toimintatutkimuksessa pyritään 

samanaikaisesti tuottamaan tutkittua tietoa sekä saamaan muutoksia käytäntöön, esimer-

kiksi kohteena usein olevaan ihmisten tai organisaation toimintaan. Keskeistä toimintatut-

kimukselle on paitsi muutoksen saattaminen käytäntöön myös sen arvioiminen. Tyypillistä 

on, että organisaatiossa toimivat ihmiset osallistuvat ja osallistetaan aktiivisesti kehittämis-

työhön. Toimintatutkimuksen menetelmät valitaan niin, että ne mahdollistavat ihmisten 

aktiivisen osallistumisen ja keskinäisen vuorovaikutuksen hyödyntämisen. (Ojasalo, Moi-

lanen, & Ritalahti 2014,37.) 

Toimintatutkimuksen isänä pidetään sosiaalipsykologi Kurt Lewiniä (1890–1947), joka 

haavoituttuaan ensimmäisessä maailmansodassa pohti artikkelissaan Krieglandshaft (”so-

tamaisema”) ihmisten erilaisten asemoitumisten vaikutusta siihen, miten he näkevät ja 

kokevat saman asian. Lewinille oli tärkeää tutkia toimien ihmisten arjen keskellä; esimer-

kiksi erilaisiin yhteisöihin ja teollisuuslaitoksiin jalkautuen. (Heikkinen 2010, 23–26.) 

Toimintatutkimus on siis osallistavaa ja aktivoivaa kehittämistä. Tutkimukseen osallistuvat 

henkilöt ovat aktiivisia toimijoita, jotka toimivat yhdessä tutkimuksen tekijän kanssa. Osal-

listava kehittäminen tarjoaa mahdollisuuden lopputulokseen, joka sopii organisaatiolle tai 

muulle kohderyhmälle paremmin kuin ulkoa päin tuleva ratkaisumalli. (Ojasalo, Moilanen, 

& Ritalahti 2014, 59.) Toimintatutkimus on siis paitsi tutkimusta, myös muutosprosessi, 

jonka tutkittavat ja tutkija toteuttavat yhdessä. Työyhteisöjä tai organisaatioita koskevassa 

toimintatutkimukseen pohjautuvassa kehittämistyössä on keskiössä koko kohderyhmän 

osallistuminen ja demokratia. (Kuusela 2005, 53,55.) Heikkinen (2010, 33) tuo esiin myös, 

että osallisuuden tulee ulottua kaikkiin tutkimuksen vaiheisiin.  

Toimintatutkimuksessa tulee muistaa, että on myös mahdollista, ettei muutosta tapahdu. 

Toisaalta muutos voi myös olla toisenlainen kuin mihin oli pyritty. Jos muutosta ei tapah-

du, voi esiin kuitenkin nousta asenteita, valtarakenteita tai työkulttuureja, jotka eivät vält-

tämättä muuten olisi nousseet esiin. (Ojasalo, Moilanen, & Ritalahti 2014, 59.) 

Heikkinen (2010, 20) muistuttaa, että toimintatutkimuksessa on huomionarvoista, että tut-

kijan ei ole tarkoituskaan olla objektiivinen ja tutkittavaa kohdetta ulkopuolisena havain-

noiva. Sen sijaan toimintatutkija on aktiivinen ja osallinen väliintulija. Toimintatutkimuksen 

tavoitteena on ihmisten aktivoiminen, voimauttaminen ja rohkaiseminen. Tutkijan tehtävä-
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nä on toimia kehittämisprosessin käynnistäjänä. Tutkijan ollessa osallisena kehittämispro-

sessissa myös hänen omat kokemuksensa muodostavat osan aineistoa.  

Toimintatutkimus tukeutuu reflektioon. Reflektoidessaan tutkija havainnoi toimintaansa, 

ajatuksiaan ja kokemaansa ulkopuolisen tarkkailijan tavoin. Tavoitteena on ymmärtää 

omaa toimintaa ja ajattelua ja sitä kautta kehittymään ja kehittämään. Onnistunutta reflek-

tiota voidaankin pitää eräänä laadukkaan toimintatutkimuksen kivijaloista. (Heikkinen 

2015.) Reflektio pakottaa tutkijan perustelemaan itselleen, miksi toimii tai ajattelee tietyllä 

tavalla. Esimerkiksi työpaikalla vallitsevien toimintatapojen säännöllinen reflektoiminen 

mahdollistaa jatkuvan kehittämisen ja kehittymisen. (Heikkinen 2010, 34–35.) 

 

 

 

KUVIO 4. Toimintatutkimuksen sykli (Heikkinen 2010, 35). 

 

 

Toimintatutkimuksen syklin mukaisesti (kuvio 4) tutkija havainnoi kehittämishankkeen ai-

kana toimintaansa ja reflektoi sitä koko prosessin ajan. Tämä synnyttää kehämäisen kuvi-

on, jonka jokaista vaihetta seuraa havainnoiminen / reflektoiminen. (Heikkinen 2010, 34–

35.) 

   Toteutus  

 Havainnointi 

 

 Reflektointi 

  Suunnittelu  
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5.2 Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus 

Tämä kehittämishanke on tyypiltään laadullinen eli kvalitatiivinen. Laadullinen tutkimus 

pyrkii havainnoimaan ja kuvaamaan kokonaisvaltaisesti todellista elämää sen sijaan, että 

keskityttäisiin yhteen tarkasti mitattavaan asiaan tai ilmiöön. Hirsjärvi (2009, 160–161)  

kumppaneineen tuokin esiin, että laadullisen tutkimuksen tavoitteena on pikemminkin asi-

oiden esiin tuominen tai paljastaminen kuin väittämien todentaminen. Laadullista tutkimus-

ta on mahdotonta laittaa johonkin tiettyyn muottiin, laadullisen tutkimuksen edustajia on 

yhtä monenlaisia kuin on tehtyjä tutkimuksiakin. Laadullista tutkimusta koskien voidaan 

kuitenkin nostaa esiin joitain kaikelle tutkimukselle tyypillisiä tunnusmerkkejä. Niitä ovat 

muun muassa seuraavat: laadullinen tutkimus toteutetaan asioiden todellisissa ympyröis-

sä ja konteksteissa, siinä painotetaan ihmisen antamaa tietoa ja sen merkityksellisyyttä 

sekä tutkimuksen kohteena oleva joukko valitaan tarkoituksenmukaisesti. Laadullisessa 

tutkimuksessa tutkija ei myöskään määrittele sitä, mikä on tärkeää vaan aineistoa tarkas-

tellaan monesta eri näkökulmasta ilman etukäteen asetettua hypoteesia. Laadullisen tut-

kimuksen aineistonkeruumetodit antavat ”puheenvuoron” tutkittaville. Sopivia menetelmiä 

ovat muun muassa kyselyt, ryhmähaastattelut ja osallistava havainnointi. Näitä voidaan 

käyttää paitsi yksittäisinä tutkimusmenetelminä myös rinnakkain tai eri tavoilla yhdistellen. 

Laadullinen tutkimus on joustavaa ja se kykenee sopeutumaan muutoksiin. (Hirsjärvi & 

kumpp. 2009, 160–162; Tuomi & Sarajärvi 2018, 83.) 

Tuomi ja Sarajärvi (2018, 13) vertaavat laadullista tutkimusta sateenvarjoon, jonka alla on 

joukko erilaatuisia laadullisia tutkimuksia. Laadulliseen tutkimukseen on Suomessa kuvat-

tu muun muassa sanoin; ihmistieteellinen, pehmeä, ymmärtävä ja tulkinnallinen tutkimus. 

Ne eivät kuitenkaan kerro koko totuutta siitä, mitä laadullinen tutkimus on. Peruskulmaki-

ven laadulliselle tutkimukselle muodostaa havaintoihin linkitettävä teoria. Tällä tarkoite-

taan sitä, että tutkijan ajatukset, ymmärrys ja valinnat vaikuttavat muun muassa siihen, 

millaisia menetelmiä tutkimuksessa käytetään ja näin ollen siihen, millaisia tutkimustulok-

sia saadaan. Näin ollen laadullinen tutkimus tarvitsee tiiviisti teoriakirjallisuutta ”lihaksi 

luidensa ympärille”. Laadullisen tutkimuksen tulisi muodostaa kokonaisuus, jonka ydin 

muodostuu kysymyksen ”Miten minä voin ymmärtää toista?” ympärille. Tutkijan tulee 

päästä haastateltavan tai tutkittavan ajatuksiin sisään, kyetä ymmärtämään hänen maail-

maansa ja ajatuksiaan tutkittavaan ilmiöön liittyen. Toisaalta tutkijan tulee rakentaa tutki-

musraportti niin, että lukijat kykenevät ymmärtämään häntä sitä lukiessaan. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2018, 14–16, 74–77.)   
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5.3 Aineistonkeruumenetelmät  

5.3.1 Learning cafe 

Learning cafe, joka tunnetaan myös oppimiskahvilana, on suosittu tapa kerätä, luoda ja 

siirtää tietoa, keksiä uutta ja oppia. Tämä keskustelupohjainen yhteistoimintamenetelmä 

on parhaimmillaan noin kahdentoista hengen tai sitä suuremmissa ryhmissä. Learning 

cafessa osallistujien omat näkemykset muodostavat keskustelun jälkeen yhteisen ymmär-

ryksen käsiteltävänä olevista teemoista tai kysymyksistä. Tarkoituksena on, että jokainen 

avaa omia näkemyksiään, joita muut kommentoivat ja halutessaan kyseenalaistavatkin, 

mutta lopulta saadaan muodostettua ryhmälle yhteinen mielipide käsiteltävästä asiasta. 

(Savolainen 2017.) 

Learning cafessa osallistujat jaetaan noin 4-6 hengen pienryhmiin, jotka liikkuvat eri työ-

pisteiden välillä jatkaen aiheen työstämistä siitä, mihin edellinen ryhmä jäi. Jokaisessa 

työpisteessä (pöydässä) on käytettävissä paperia ja kyniä. Ryhmän ohjaaja kertoo aluksi, 

mitä ollaan tekemässä ja mitä tavoitellaan. Kullakin pöydällä on oma teemansa tai kysy-

myksensä, johon siinä kohdassa oleva ryhmä pohtii vastauksia. Menetelmästä on liikkeel-

lä monenlaisia variaatioita, joissain koko ryhmä liikkuu eri työpisteiden välillä, joissain joku 

ryhmän jäsenistä jää kirjuriksi koko työskentelyn ajan siihen pöytään, josta hän aloitti. Me-

netelmää vetävä henkilö määrittelee, kuinka kauan työpisteessä vietetään aikaa. Tänä 

aikana kussakin työpisteessä oleva ryhmä miettii sen pöydän aihepiiriä ja paneutuu siihen 

keskustellen ja kirjaa ylös ajatuksensa. Tavoitteena on, että kaikki osallistuvat keskuste-

luun. Työskentelyn päätteeksi kaikki tuotokset esitellään osallistuneille. (Savolainen 

2017.) 

5.3.2 Miellekartta ja käsitekartta 

Käsitekartta on graafinen tapa jäsentää, ilmaista ja tutkia jotain asiaa, ajatusta tai oppimis-

ta. Käsitekartasta on helppo hahmottaa käsiteltävän asian pääkohdat tai avainkäsitteet. 

Åhlberg (2018, 53) tuo esiin, että käsitekarttaa käytetään usein virheellisesti termin mind 

map suomennoksena, vaikka mind map on miellekartta, joka poikkeaa sisällöltään varsi-

naisesta käsitekartasta. Ojasalo, Moilanen & Ritalahti (2009, 35) tuovat esiin, että käsite-

kartta on helppo tehdä ensin laadittua miellekarttaa ”syventäen”. Miellekartta voidaan teh-

dä esimerkiksi niin, että paperille kirjoitetaan ensin joku sana, joka ympyröidään ja sen 

jälkeen tähän keskeiseen käsitteeseen liitetään viivoilla siihen liittyviä avainsanoja. Seu-

raavassa vaiheessa avainsanoihin liittyviä sanoja yhdistetään niihin viivoilla. Värit, merkit, 

nuolet ja piirustukset voivat toimia apuna asioiden merkityksellisyyttä ja yhteyksiä kuvatta-

essa. Siinä missä miellekartta auttaa ymmärtämään keskeistä käsitettä ja siihen liittyviä 
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asioita ja tekijöitä, voidaan käsitekartan avulla ymmärtää paremmin myös näiden asioiden 

välisiä hierarkiasuhteita – sitä millä tavoin asiat liittyvät toisiinsa. Käsitekartta sisältää siis 

miellekartan sisältämän tiedon lisäksi enemmän tietoa avainsanojen suhteesta toisiinsa. 

(Åhlberg 2018, 52–53; Ojasalo & kumpp. 2009, 35.)     

Åhlbergin (2018, 57) mielestä nimenomaan käsitekartat sopivat hyvin tutkimusmenetel-

mäksi, kun halutaan selvittää mitä tutkittavat henkilöt pitävät jonkin asian peruskäsitteinä 

ja miten he ajattelevat käsitteiden liittyvän toisiinsa. Aarnos (2018, 181) taas tuo esiin, että 

käsitekartat ovat erinomainen tapa kerätä aineistoa myös lapsilta. Käsitekarttoja voidaan 

käyttää tutkimusmenetelminä myös niin, että niitä täytetään ryhmissä tai pareittain. Käsi-

tekartan tuottaminen edesauttaa ryhmän keskinäisen yhteisymmärryksen syntymistä. 

(Åhlberg 2018, 57–58.) 

5.3.3 Valokuvaus 

Valokuvausta on käytetty tutkimusmenetelmänä laadullisessa tutkimuksessa paitsi Suo-

messa myös kansainvälisissä tutkimuksissa. Vuonna 2010 valmistuneessa amerikkalais-

tutkimuksessa pyrittiin parantamaan maahanmuuttajataustaisten esikouluikäisten lasten ja 

opettajan välistä suhdetta valokuvauksen avulla. Tutkimuksen mukaan valokuvaus voi-

maannutti lapsia ja lisäsi molemminpuolista ymmärrystä kulttuurien yhtäläisyyksistä ja 

eroavaisuuksista. Lasten ottamat valokuvat rakensivat myös siltoja opettajan ja lasten 

vanhempien välille tilanteissa, joissa yhteyttä ei aiemmin ollut olemassa. (Strickland, M., 

Keat, J. & Marinak, B. 2010, 1.) Suomessa esimerkiksi Helena Oikarinen-Jabai (2017, 66–

67) on käyttänyt väitöskirjatutkimuksessaan valokuvausta aineistonkeruumenetelmänä 

nuorten kanssa. Oikarinen-Jabaim mukaan kuvaa ottaessaan ihminen käyttää silmän li-

säksi myös kaikkia muista aistielimiään kuten myös ajatuksiaan ja tunteitaan. Valokuva 

onkin kuvaajan luoma tarina, jota jokainen katsoja tulkitsee omaa taustaansa vasten. Paju 

(2017,124) lisää, että kun tutkimusaineistoa kerätään lapsilta, antaa kamera heille mah-

dollisuuden kohdistaa tutkijan huomion siihen, mihin he itse haluavat.  

5.3.4 Työkonferenssi 

Lehtosen (2004, 15) kehittämä työkonferenssi (kuvio 5) on osallistava kehittämismenetel-

mä, joka perustuu tasavertaiseen vuoropuheluun. Työkonferenssi on keskustelutilaisuus, 

joka poikkeaa esimerkiksi perinteisestä koulutustilaisuudesta siinä, että työkonferenssissa 

osallistujat tuottavat asiasisällön itse. Osallistujat voivat tuottaa sisältöä sekä puheena että 

kirjoituksena. Jotta työkonferenssi onnistuisi, tulee sen osallistujajoukon olla heterogeeni-

nen. Työkonferenssin tavoitteena on jonkin osa-alueen kehittäminen dialogisessa keskus-

telussa yhdessä oppien. Tämä edellyttää yhteisymmärrykseen pääsemistä. Työntekijät 
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tuottavat keskusteluun sisältöä omiin kokemuksiinsa, tietoihinsa ja ymmärtämiseensä 

pohjautuen. Työkonferenssin ei tule jäädä vain yksittäiseksi tapahtumaksi vaan olla osa 

suurempaa (kehittämis)prosessia, jonka yhtenä tavoitteena on esimerkiksi osallistujien 

ammatillinen kehittyminen. 

 

 

 

KUVIO 5. Työkonferenssin idea (Lehtonen 2004, 18). 

 

 

Työkonferenssin vetäjän, oli hän sitten tutkija, kehittäjä tai jokin muu ulkopuolinen ohjaaja 

toimii työkokouksen koossa pitäjänä sekä rungon ylläpitäjänä. Hän voi esittää kysymyksiä, 

joilla aktivoi osallistujia tai muilla tavoin auttaa luomaan optimaalista keskustelu- ja oppi-

mistilannetta. Työkonferenssista voidaan dokumentoida tehtyjä yksilö- tai ryhmätöitä sekä 

vallinneesta keskustelusta voidaan pitää muistiota. (Lehtonen 2004, 43.) 

Työkonferenssi sopii hyvin toimintatutkimuksen menetelmäksi. Toimintatutkimuksen luon-

teeseen sopii esimerkiksi, että tutkimukselle ei ole laadittu tarkkaa suunnitelmaa vaan 

seuraava etappi suunnitellaan sitä edeltävässä vaiheessa käytävässä työkonferenssissa. 

Työkonferenssi on käyttökelpoinen menetelmä kaikissa toimintatutkimuksen vaiheissa. Eri 

vaiheissa työkonferenssilla voi olla erilaisia käyttötarkoituksia ja tavoitteita. Toimintatutki-

muksen hengen mukaisesti myös työkonferenssista saadaan suurin mahdollinen hyöty irti, 

kun siihen osallistuvat kaikki kehittämiskohteen kannalta merkitykselliset toimijat. Jokai-
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nen on oman työnsä asiantuntija, ja sitä tulee hyödyntää kehittämistyössä. (Syvänen 

2004, 89–90.)  

5.4 Aineiston analyysi 

Tutkimuksen ytimen muodostaa vaihe, jossa aineistoa analysoidaan, tulkitaan ja sen pe-

rusteella luodaan johtopäätöksiä. Se onkin kaiken tutkimuksen tekemisen päämäärä. Ana-

lyysivaiheessa tulee esiin, millaisia vastauksia tutkimuskysymyksiin saatiin. Hirsjärvi 

kumppaneineen (2009, 221–224) muistuttaa, että analyysivaihe tulee suorittaa mahdolli-

simman pian aineiston keräämisen jälkeen. Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa voi-

daan kerätä eri tavoin ja eri vaiheissa ja usein rinnakkaisestikin. Tällöin analyysiäkin täy-

tyy tehdä jatkuvasti eikä vain aineistonkeruun päätyttyä. Laadullisessa tutkimuksessa käy-

tetäänkin usein spiraalimallia kuvaamaan analyysin jatkuvasti liikkuvaa kehällä etenemis-

tä. Analyysivaihe siis toistuu jatkuvana reflektiona kaikissa tutkimuksen vaiheissa. 

Laadullisessa tutkimuksessa käytetään usein sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysi nähdään 

teoriakirjallisuudessa usein paitsi yksittäisenä analyysimetodina myös erilaisiin analyy-

sikokonaisuuksiin liitettävissä olevana teoreettisena kehityksenä. Tuomi & Sarajärvi 

(2018, 104–105) esittelevät tutkija Timo Laineen kiteytystä siitä, miten laadullisen tutki-

muksen analyysi etenee. Analyysivaiheen alussa on tärkeää määritellä tarkasti se, mikä 

tässä aineistossa on erityisen kiinnostuksen kohteena. Tämän jälkeen aineisto käydään 

läpi ja erotetaan tutkittavat asiat (ne kiinnostuksen kohteet) merkitään, kaikki muu jätetään 

pois tästä tutkimuksesta. Tämän jälkeen merkityt asiat kerätään yhteen ja luokitellaan tai 

teemoitellaan. Lopuksi aineistosta kirjoitetaan yhteenveto. Tuomi ja Sarajärvi muistuttavat, 

että vaikka laadullisen tutkimuksen aineistosta löytyy aina paljonkin kiinnostavia ja yllättä-

viäkin asioita, tulee pitää kiinni siitä asiasta, jota tässä nimenomaisessa tutkimuksessa 

ollaan tutkimassa. Tutkittavan asian tulee olla tarkkaan rajattu ja nousta tutkimuksen tar-

koituksesta, ja siitä tulee kertoa kaikki, mitä aineistosta suinkin on saatavissa irti. Kaikki 

muu kiinnostava aineistosta nouseva materiaali saa jäädä odottamaan seuraavaa tutki-

musta.  

Vaihe, jossa aineistoa käydään läpi ja siitä erotetaan ja merkitään kiinnostavat asiat, voi-

daan kutsua aineiston litteroimiseksi tai koodaamiseksi. Tässä vaiheessa asioita ikään 

kuin koodataan eri apusanojen alle. Luokittelu- ja teemoitteluvaiheessa aineisto järjeste-

tään, jotta siitä voidaan etsiä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Luokittelua on esi-

merkiksi se, että aineistosta määritellään luokkia, minkä jälkeen lasketaan, montako ker-

taa mikäkin luokka aineistossa esiintyy. Teemoittelussa lukumäärillä ei välttämättä ole 

merkitystä vaan oleellista on se, mitä kustakin teemasta aineistosta nousee esiin. Aineis-

toa voidaan näiden sijaan myös tyypitellä, jolloin valittujen teemojen sisältä pyritään löy-
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tämään näkemyksille yhteisiä ominaisuuksia ja muodostamaan näistä sen jälkeen tyyppi-

esimerkkinä toimiva yleistys. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 105–106.)  

Sisällön analyysissa kerättyä aineistoa tarkastellaan sanallisesti aineistoa kuvaillen. Sa-

malla laadullista aineistoa saatetaan tiiviimpään ja informatiivisempaan muotoon. Sisäl-

lönanalyysiä varten aineisto on joko jo valmiiksi tekstimuotoista tai se muutetaan sel-

laiseksi. Sisällönanalyysi toimii aineiston tiivistämisen ja oleellisten tulosten tarkentamisen 

työkaluna. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122.) 

Aarnos (2008, 187) muistuttaa, että lasten ja varhaisnuorten tuottamaa aineistoa analysoi-

taessa tulee ottaa huomioon paitsi heidän ikä- ja kehitystasonsa myös kasvuympäristö, 

saadut mallit ja elämäntilanteet. Nämä tekijät on huomioitu tätä kehittämishanketta analy-

soitaessa. 

5.5 Seuranta ja arviointi 

Kehittämishankkeen etenemistä seurataan koko sen ajan. Tutkimusprojektin viimeinen 

vaihe on arviointi, jota tosin tehdään jo kehittämistyön aikaisemmissakin vaiheissa. Mat-

kan varrella tehtävän arvioinnin tavoitteena on toimia kehittämistyön suuntaajana sekä 

palautteenantajana kehittämistyöhön osallistuneille. Kehittämishankkeen päättävä arviointi 

osoittaa miten projektissa onnistuttiin. Arviointi tehdään suunnitelmallisesti kerätyn tiedon 

pohjalta vertailemalla tavoitteita ja kehittämistoimien vaikutuksia. Onnistunut arviointi edel-

lyttää tavoitteiden, prosessin ja lopputuloksen tunnistamista ja tarkkaa kuvausta. (Ojasalo, 

Moilanen & Ritalahti 2014,47.) 
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6 KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTUMINEN 

6.1 Suunnittelu 

Tämän kehittämishankkeen suunnittelu käynnistyi loppuvuodesta 2016. Olin kypsytellyt 

aihetta mielessäni työkavereiden ja nuorten kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta ja 

esitin asiaa Siun soten lastensuojeluyksiköiden esimiehille. Molemmat heistä pitivät ideaa 

hyvänä, ja aloitin kehittämissuunnitelman työstämisen. Maaliskuussa 2017 alustava kehit-

tämissuunnitelma oli valmis ja silloinen laitosten johtaja hyväksyi sen sellaisenaan. Kehit-

tämishanke eli hiljaiseloa tämän jälkeen noin vuoden ajan, kunnes keväällä kehittämis-

suunnitelma oli viimeistelty ja se esitettiin Lahden ammattikorkeakoulun opinnäytetyön 

suunnitelmaseminaarissa toukokuussa 2018.  

Tutkimuslupaa varten kehittämissuunnitelmaa piti hioa vielä joulu-helmikuussa palattuani 

jälleen aiheen pariin. Toimeksiantosopimus jäi epähuomiossa tekemättä kirjallisena pro-

jektin alkuvaiheessa, se tehtiin kirjallisena sen hetkisen vs. palveluesimiehen kanssa tut-

kimusluvan hakuvaiheessa helmikuussa 2019. Tutkimuslupahakemus lähti organisaatiolle 

liitteineen 25.2.2019. Tutkimuslupa (liite 1) myönnettiin hakemuksen mukaisena 

27.2.2019, minä sain sen tiedoksi 11.3.2019. 

Tutkimusaineisto, tieto siitä millaisia palveluita, alustoja ja ohjelmia asiakkaat ja työntekijät 

mahdollisesti toivoisivat lastensuojeluyksiköiden käyttöön sekä se, millaista sisältöä he 

palveluihin toivoisivat, oli tarkoitus kerätä asiakkaana olevilta nuorilta, heidän vanhemmil-

taan sekä yksiköiden työntekijöiltä. Tutkimusluvan mukaisesti nuoria oli tarkoitus tavata 

kerran kussakin tutkimukseen osallistuvassa yksikössä/osastolla. Nuorilta oli tarkoitus 

kerätä tietoa siitä, millaisia digitaalisia palveluita he tuntevat ja käyttävät sekä mitä palve-

luita he haluaisivat käyttää viestintään ohjaajien kanssa ja mitä yksiköiden markkinointiin 

esimerkiksi tuleville asiakkaille. Tarkoituksena oli lisäksi saada tietoa siitä, millaista mate-

riaalia tai tietoa nuoret toivoisivat tai olisivat toivoneet ennen sijoitusta yksiköstä saavan-

sa, tai mitä he haluaisivat toiminnasta kertoa. Nuorilta oli tarkoitus kerätä tietoa Learning 

cafe – menetelmän avulla sekä käsitekartoilla. Lisäksi oli suunnitelmana, että nuoret otta-

vat valokuvia tuottamansa sanallisen materiaalin tueksi. Valokuvien avulla nuoret voisivat 

konkreettisesti tuoda esiin asioita, joita he toivoisivat yksiköistä tai niiden toiminnasta ker-

toa tai tietää. 

Kohdeorganisaationa olevissa lastensuojeluyksiköissä on neljä nuorten ja yksi lasten 

osasto. Aineistoa oli tarkoitus kerätä vain pääasiassa pidempiaikaista sijoitusta tarjoaviin 

yksiköihin sijoitetuilta nuorilta kolmella osastolla. Siun soten Vastaanottokoti on erikoistu-

nut kriisitilanteisiin ja se vastaanottaa asiakkaita ympärivuorokautisesti. Vastaanottokodin 
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arki on usein muita yksiköitä hektisempää ja asiakkaiden tilanteet usein akuutimmassa 

kriisissä kuin pidempiaikaisissa yksiköissä. Tästä syystä Vastaanottokodin nuorten osasto 

jätettiin pois tutkimuksesta. Vastaanottokodin pienten osasto jätettiin pois tutkimuksesta, 

koska kehittäminen haluttiin kohdentaa nuoriin, tässä tapauksessa 13–17 –vuotiaisiin.  

Nuorten kanssa käytettävät menetelmät valittiin pitkällisen harkinnan tuloksena ja kehittä-

jän työkokemukseen nojaten. Kyseinen kohderyhmä elää (koulu)maailmassa, jossa Ka-

hoot! ja muut verkkoympäristöpohjaiset oppimispohjat ovat arkipäivää. Tästä syystä ai-

neistonkeruussa ei haluttu valita digitaalista alustaa aineiston keräämiselle, vaikka se olisi 

voinut tuntua ilmiselvältä valinnalta - tai oikeastaan myös juuri siksi. Kokemus nuorten 

kanssa työskentelemisestä antoi varmuutta tämän valinnan tekemiseen. Aineistonkeruu-

menetelmät haluttiin pitää yksinkertaisina ja helposti ymmärrettävinä ja toisaalta myös 

sellaisina, että kaikki nuoret voisivat osallistua toimintaan jollain tavalla.  

Asiakkaana olevien nuorten vanhemmilta oli tarkoitus kerätä haastatteluin tietoa siitä, toi-

voisivatko he digitaalisia palveluita vaihtoehtoisiksi viestintäkeinoiksi nykyisten oheen yk-

sikön ohjaajien kanssa kommunikoimiseen, ja jos niin millaisia palveluita he toivoisivat. 

Lisäksi oli tarkoitus kerätä tietoa siitä millaista sisältöä he mahdollisesti kaipaisivat tai oli-

sivat kaivanneet esimerkiksi siinä vaiheessa, kun lapsi oli tulossa sijoitukseen kyseisiin 

lastensuojeluyksiköihin. Asiakkaiden vanhempien haastattelut oli tarkoitus toteuttaa yksi-

löhaastatteluina joko puhelimitse tai kasvotusten. Alustavan suunnitelman mukaan haas-

tatteluja oli tarkoitus tehdä kolme. Haastateltavat oli tarkoitus löytää yksiköiden ohjaavien 

avustuksella, vapaaehtoisista vanhemmista.  

Työntekijät osallistuivat kehittämishankkeeseen kehittämisryhmässä. Kehittämishanketta 

koskevan suunnitelman mukaan kehittämishanketta, sen etenemistä sekä tuloksia arvioi-

taisiin yhdessä kehittämis- ja ohjausryhmien kanssa sekä prosessin aikana että sen päät-

tyessä. Ruuskan (2007, 45–46) mukaan ohjausryhmän tehtävänä on toimia esimerkiksi 

kehittämistyön sisällön kommentoijana ja arvioijana. Ohjausryhmän tapaamisissa onkin 

tarkoituksenmukaisinta keskittyä suuntaviivojen ja toimenpiteiden sopimiseen etukäteen 

tehdyn suunnitelman pohjalta sen sijaan, että tapaamisissa esimerkiksi kartoitettaisiin 

mahdollisia ongelmia. Tässä kehittämishankkeessa ohjausryhmään kuuluvat yksiköiden 

palveluvastaavat (2 kpl) sekä laitosten johtajana toimiva palveluesimies. 
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6.2 Toteutus 

6.2.1 Aineiston keruu nuorilta 

Aarnoksen (2018, 174–175) mielestä lapsiystävällisyys on tärkein tutkimusta ohjaava ar-

vo, kun tutkimukseen osallistuu lapsia. Tutkimuksen etiikasta tulee myös huolehtia erityi-

sellä tavalla. Tutkimukseen osallistumisen tulisi olla hauskaa ja perustua vapaaehtoisuu-

teen. Lapsia tutkittaessa lupa tulee pyytää sekä lapselta että vanhemmalta tai muulta 

huoltajalta. Aineistonkeruumenetelmät tulee valita niin, että ne soveltuvat lapsen ikä-

tasoon ja kehitykseen.  

Kävin esittelemässä kehittämishanketta kohdeorganisaation lastensuojeluyksiköissä ai-

neistonkeruuta edeltävällä viikolla. Esittelyssä kerroin paitsi hieman itsestäni, koska kaikki 

nuoret eivät olleet minulle entuudestaan tuttuja, esittelin kehittämishanketta, sen taustaa 

ja tavoitteita. Kävin läpi esittelyssäni, millaisia aineistonkeruumenetelmiä tulisin heidän 

kanssaan käyttämään (Learning cafe, käsitekartta, valokuvaus). Pyrin korostamaan nuoril-

le sitä, että heillä on hyvä mahdollisuus vaikuttaa konkreettisesti asioihin osallistumalla 

aineistonkeruuseen; toisaalta korostin myös osallistumisen vapaaehtoisuutta. Nuorilla oli 

mahdollisuus miettiä halukkuuttaan osallistumiseen muutaman päivän ajan. Jätin samalla 

kerralla yksiköiden henkilökunnan jaettavaksi suostumuslomakkeet sekä vanhemmille 

(liite 2) että nuorille (liite 3) sekä kehittämishanketta koskevan infokirjeen (liite 4) työnteki-

jöiden luettavaksi.  

Toteutusvaihe on nuorten osalta pyritty kuvaamaan mahdollisimman tarkasti, mutta kui-

tenkin niin, että kukaan nuorista ei voisi tunnistaa kenestä nuoresta on kysymys. Yksiköt 

osallistuvat kehittämishankkeeseen omilla nimillään ja koen tärkeäksi, että yhteenkään 

nuoreen liittyviä pieniäkään yksityiskohtia ei voitaisi yhdistää häneen tässä yhteydessä. 

Tästä syystä tapaamiskertojen järjestystä on muutettu raportissa, muilta osin ne on kuvail-

tu sellaisena, kuin ne todellisuudessa olivat. Kaikki aineistonkeruukerrat toteutettiin vuon-

na 2019 maaliskuisina arki-iltoina kunkin osaston omissa yleisissä tiloissa. Kaikissa ta-

paamisissa paikalla oli yksikön henkilökuntaa, jotka eivät osallistuneet toimintaan varsi-

naisesti, mutta he pyrkivät ajoittain herättämään keskustelua tai motivoimaan nuoria toi-

mintaan. Yhteen tapaamiseen osallistui myös yksikössä harjoittelussa oleva opiskelija. 

Tapaamisten kulku oli kaikilla kerroilla samanlainen. Tapaamisen aluksi esittelin itseni ja 

kertasin kehittämishankkeen idean sekä tämän tapaamisen tavoitteet. Aluksi työskentely 

mukaili Learning cafe – mallia. Nuoret keräsivät heille tuttuja digitaalisia palveluita toiselle 

paperille ja toiselle he listasivat heillä itsellä käytössä olevia palveluita sekä avasivat miten 

usein he mitäkin palvelua käyttävät. Joidenkin palveluiden osalta nuoret nostivat esiin 
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myös, mihin he käyttävät kyseistä palvelua. Tämän jälkeen nuoret työstivät käsitekartan 

siitä, millaisia digitaalisia palveluita ja millä tavoin he ajattelisivat kyseisessä lastensuoje-

luyksikössä käytettävän tulevaisuudessa. Käsitekartan keskiöön kirjoitettiin kyseistä yksik-

köä puhekielessä kuvaava sana, josta yksikkö ei kuitenkaan olisi tunnistettavissa (esim. 

laitos). Käsitekarttaan nostettiin myös sellaisia palveluita, joita nuoret käyttävät muussa 

elämässään, mutta joita eivät näe järkeviksi tai tarpeellisiksi yksikön arjen työkaluiksi. Tä-

män jälkeen nuoret saivat halutessaan ottaa valokuvia, joilla havainnollistaisivat sitä, mil-

laisia asioita digitaalisilla palveluilla voitaisiin jakaa joko nuoren ja ohjaajan välillä tai yksi-

köstä tiedoksi muille palvelun seuraajille. Nuoret tekivät sekä Learning cafe – työskentelyn 

muistiinpanot että käsitekartan itse kahdella tapaamiskerralla, yhdellä kerralla minä toimin 

kirjaajana osallistumisinnokkuuden ollessa siltä osin hukassa. Tapaamiset kestivät 45 

minuutista tuntiin ja kuhunkin niihin osallistui kolmesta neljään nuorta. Tapaamisissa tuo-

tettiin kaksi A4-kokoista arkkia muistiinpanoja Learning cafe – työskentelyssä ja A2-

kokoiset käsitekartat. Näiden lisäksi ei tehty erillisiä muistioita vaan kehittäjä keskittyi ta-

paamisten havainnointiin ja nuorten aktivointiin. Tapaamiset analysoitiin pikaisesti niiden 

jälkeen, jotta käydyt keskustelut olisivat mahdollisimman tuoreessa muistissa. 

Yhdessä aineistonkeruussa yksi nuori oli halukas valokuvaamaan muun työskentelyn pää-

tyttyä. Nuori otti kaksi valokuvaa, joissa hän kertoi kuvaavansa sellaisia asioita, joita hä-

nestä olisi ollut kiva nähdä tai tietää ennen sijoitustaan kyseiseen yksikköön.  

Nuoret elävät lastensuojeluyksikössä omaa elämäänsä ja arkeaan kaikissa sen vivahteis-

sa ja sävyissä. Joidenkin nuorten osallistumisen ennalta sovittuun aineistonkeruukertaan 

esti joko harrastus tai jokin muu pakollinen meno. Yksi nuori ei halunnut osallistua, koska 

ei kokenut aiheen koskevan häntä. Yhden nuoren kohdalla vanhemmilta ei saatu suostu-

musta osallistumiseen, itse hän olisi ollut halukas osallistumaan. Yksi nuori perui osallis-

tumisensa juuri, kun toiminta oli alkamassa. Aineistonkeruuseen osallistuneisiin yksiköihin 

oli sijoitettuna 21 nuorta ajankohtana, jona aineistonkeruu tapahtui. Heistä tutkimukseen 

osallistui lopulta 11.  

Yksi ryhmistä poikkesi suuresti muista ryhmistä sen tuottaman aineiston osalta. Tämä 

ryhmä erosi muista ryhmistä myös osallistumisinnokkuudeltaan ja ryhmän motivoiminen 

työskentelyyn oli haastavampaa kuin muiden ryhmien kanssa. Tämän ryhmän nuoret kyllä 

tulivat paikalle, mutta olivat suurelta osin joko hiljaa tai puhuivat vain pyydettäessä kom-

menttia. Tämä oli myös ainut tapaaminen, jossa nuoret eivät itse vastanneet kirjallisen 

tuotoksen tekemisestä. Oheinen kuva (Kuva 1) on otettu ohjaajien kyseisen osaston ilmoi-

tustaululle kiinnittämästä ilmoituksesta, johon nuoret ovat omatoimisesti lisänneet tekstit 

puhekupliin. Kuvan puhekuplien tekstit kuvastavat karun humoristisesti aineistonkeruuti-
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lannetta kyseisessä ryhmässä, ilahduttavaa onkin huomata nuorten kyky oman toimintan-

sa reflektoimiseen. 

 

 

  

 KUVA 1. Kuva lastensuojeluyksikön ilmoitustaululta 

 

 

Kehittäjänä ajatus omasta osallistumisestani ei vastaa kuvan melko passiivista toimintaa - 

toisaalta tämän kuvan perusteella ei myöskään ole nähtävissä, että olisin toiminnallani 

vaarantanut tutkimuksen luotettavuutta ohjailemalla nuoria aineistonkeruutilanteessa. 

Huomionarvoista on myös hymiö, joka on piirretty puhekuplaan haistatuksen jälkeen.  

6.2.2 Aineiston keruu vanhemmilta 

Kehittämishanketta koskevan suunnitelman mukaan oli tarkoituksena kerätä aineistoa 

myös sijoitettuna olevien nuorten vanhemmilta. Tarkoituksena oli käyttää haastatteluita 

tiedonkeruumenetelmänä. Helmikuun alun ohjauskeskustelussa kehittämishanketta ohjaa-

javan opettajan kanssa esiin nousi ajatus kerättävän aineistomäärän järkevöittämisestä. 

Olin kypsytellyt jo jonkin aikaa ajatusta siitä, olisiko tutkimuksen kannalta järkevämpää 

jättää nuorten vanhemmat pois tiedonkeruusta. Tätä puolsi halu pitää tutkimus järkevästi 

toteutettavana ja aikataulullisesti mahdollisena. Luonnollisesti halu kuulla ja tuoda esiin 

kaikkien tutkimuksen kohderyhmien ääni oli suuri. Toisaalta taas ajatus siitä, että se mitä 

tehdään, tehdään huolella, tuki ajatusta siitä, että vanhemmat saisivat äänensä kuuluviin 
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jonkin muun tutkimuksen kautta. Tässä yhteydessä opinnäytetyön ohjauksessa sovittiin, 

että asiaa kypsytellään tutkimusluvan saamisen yli. Tässä vaiheessa hanke eteni koko 

ajan sillä ajatuksella, että vanhemmat ovat mukana aineistonkeruussa. 

Kuitenkin tutkimuslupaa odoteltaessa ajatus vahvistui ja syveni niin, että ennen aineiston-

keruun alkamista päätös vanhempien poisjättämisestä oli tehty. Vaikka he ovat kohde-

ryhmänä luonnollisesti hyvin tärkeä, oli kuitenkin ensisijaista saada nuorten ja työntekijöi-

den ääni kuuluviin. Arkityössä vuorovaikutus painottuu ohjaajien ja nuorten väliseen vuo-

rovaikutukseen. Toisaalta myös kehittämistarve tähän teemaan nousi aikanaan nimen-

omaan nuorilta ja ohjaajilta. Vanhemmat eivät ole vuosien saatossa tuoneet lainkaan sa-

massa määrin toivetta siitä, että viestintää muutettaisiin digitalisemmaksi. Päätökseen 

vaikutti myös se, että lastensuojelulaitokseen sijoitettujen nuorten vanhemmat, muut huol-

tajat ja muut läheiset eivät muodosta kovinkaan heterogeenistä ryhmää. Osa vanhemmis-

ta, huoltajista ja muista omaisista pitää aktiivisesti yhteyttä nuoreen ja/tai ohjaajiin, osa ei 

pidä yhteyttä lainkaan. Osa heistä asuu lähellä nuorta ja tapaa säännöllisesti, osa taas 

pitää yhteyttä muilla tavoin. Tästä syystä olisi tuntunut väärältä ottaa jonkinlainen sattu-

manvarainen otanta heistä, tutkimuksessa ei olisi tällöin huomioitu sitä, miten vanhemman 

asuinpaikka, suhde lapseen (etävanhempi, lähivanhempi, muu omainen tms.) vaikuttaa 

siihen, miten ja millaisena hän näkisi tarpeen digitaalisten palveluiden käyttämisestä.  

6.2.3 Kehittämisryhmän tapaamiset 

Kehittämisryhmä tapasi ensimmäisen kerran huhtikuun 2019 puolivälissä kahden osaston 

työkokouksen yhteydessä. Tapaamiseen osallistui kehittäjän lisäksi seitsemän ohjaajaa ja 

sosiaaliohjaajaa sekä yksiköiden palveluesimies. Tapaaminen noudatti työkonferenssin 

periaatetta, työntekijät tuottivat tapaamisessa sisältöä suullisesti ja yksi työntekijä teki 

muistion. Osallistuin kehittäjänä keskusteluun aktivoijana ja kysymysten esittäjänä. Ta-

paamisen aluksi katsottiin muutaman minuutin pituinen aiheeseen orientoiva Pelastakaa 

lapset ry:n Lastensuojelu sosiaalisessa mediassa-video. Tämän jälkeen esittelin aiheen ja 

kehittämishankkeen idean ja tarkoituksen. Tämän jälkeen esittelin nuorilta kerätyn aineis-

ton, jonka olin luokitellut, ja kerroin että tämän tapaamisen tavoitteena on kyseisen aineis-

ton syventäminen ammattilaisnäkökulmasta. 

Tapaamisesta laadittiin muistio, joka oli pituudeltaan 2,5 käsinkirjoitettua A4:sta. Kehittä-

misryhmän tapaaminen kesti työryhmän aikataulusta johtuen hieman yli tunnin. Keskuste-

lua aiheesta olisi varmankin riittänyt pidemmäksikin aikaa. Keskustelu oli sujuvaa ja aktii-

vista koko tapaamisen ajan, ja työntekijät osallistuivat keskusteluun aktiivisesti. Tapaami-

sessa sovittiin, että valmis kehittämissuunnitelma pyritään esittelemään johdolle jo kevään 
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aikana, jotta sen käynnistämiseen tai muokkaamiseen saataisiin ohjeet asiasta päättäviltä 

esimiehiltä. 

6.2.4 Ohjausryhmän tapaamiset 

Ohjausryhmä kokoontui kaikkiaan neljä kertaa. Ohjausryhmän tapaamisista tehtiin aina 

muistio lukuun ottamatta kolmatta tapaamista, jossa laadittiin käsitekartta. Tapaamisiin 

osallistuivat lastensuojeluyksiköiden palveluvastaavat (paikalla ollessaan) ja palvelu-

esimies (ensimmäisissä kolmessa tapaamisessa vs. palveluesimies). Yhteen ohjausryh-

män tapaamiseen osallistui palvelupäällikkö, joka ei ole esimiesasemassa suhteessa las-

tensuojeluyksiköihin, mutta muun muassa kehittää lastensuojeluyksiköiden toimintaa osa-

na kansallista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Kaikki ohjausryhmän 

tapaamiset olivat kestoltaan noin yhden tunnin pituisia. 

Ensimmäinen kehittämishankkeen ohjausryhmän tapaaminen järjestettiin helmikuussa 

2019 heti tutkimusluvan hakemisen jälkeen. Ohjausryhmän muodostivat Siun soten las-

tensuojeluyksiköiden palveluvastaavat (2 kpl) sekä palveluesimies. Tapaamisessa ohjaus-

ryhmälle esiteltiin tutkimussuunnitelmaa, tulevia aineistonkeruumenetelmiä sekä kehittä-

mishankkeen aikataulua. Ohjausryhmän jäsenet myös kommentoivat kehittämishanketta 

esitteleviä työntekijöille, nuorille sekä vanhemmille suunnattuja kirjeitä sekä nuorten van-

hemmille tarkoitettua lupalomaketta. Lomakkeisiin tehtiin pari pientä muutosta ohjausryh-

män kommenttien perusteella. Tapaamisessa sovittiin, että työkonferenssit sekä aineiston 

keruut nuorilta ja vanhemmilta aloitetaan heti, kun tutkimuslupa tulisi. Tapaamista varten 

kokosin pääkohtia kehittämishankkeesta ja tutkimussuunnitelmasta. Tapaamisessa kes-

kustelun pohjalta tehty muistio oli yksi täysi käsinkirjoitettu A4- arkki. 

Toisessa ohjausryhmän tapaamisessa maaliskuun 2019 alussa käytiin läpi aineistonke-

ruuta koskevia suunnitelmia. Tätä varten olin valmistellut tiiviin esittelyn kehittämishank-

keessa käytettävistä aineistonkeruumenetelmistä. Ohjausryhmän jäsenet toivat esiin aja-

tuksiaan siitä, miten aineistonkeruuta olisi mahdollista toteuttaa yksiköissä. Tapaamisessa 

keskusteltiin siitä, voidaanko nuorten tapaamiset pitää kullekin pidempiaikaista sijoitusta 

tarjoavalle yksikölle omansa eli kolme erillistä tapaamista vai tuleeko tapaamisia yhdistää 

nuorten oletettavissa olevan innostuksen puutteen vuoksi. Ohjausryhmän mielipiteenä oli, 

että ei ole syytä olettaa, etteivätkö nuoret motivoituisi osallistumaan, ja pitäydyttiin suunni-

telmassa järjestää nuorille kolme erillistä aineistonkeruukertaa. Tapaamisessa käytiin 

myös keskustelua siitä, löytyykö kaikista pidempiaikaista sijoitusta tarjoavista yksiköistä 

sellaisia vanhempia, jotka mahdollisesti olisivat innokkaita osallistumaan tutkimukseen, 

tämänkin suhteen ohjausryhmän jäsenet olivat varsin luottavaisia. Ohjausryhmän kanssa 

sovittiin, että mikäli sopivia haastateltavia löytyy ja tutkijalla herää tarve saada lisää tai 



49 

jollain tavalla täydentävää aineistoa, voidaan sekä nuoria että vanhempia haastatella yksi-

löhaastatteluna myös Vastaanottokodilta, joka oli muutoin rajattu pois tutkimuksesta kriisi-

luontoisuutensa vuoksi. Tapaamisessa nousi esiin myös työkonferenssit. Ohjausryhmän 

jäsenet toivat esiin tarpeen jonkinlaiseen aiheeseen johdattamiseen ensimmäisen tapaa-

misen aluksi; yksiköissä työskentelee hyvin heterogeeninen työntekijäporukka ja heidän 

tietotasonsa digitaalisista palveluista voi vaihdella huomattavasti ryhmän sisällä. Tapaa-

misessa nousi esiin, että digitaalisia palveluita voisivat erityisesti innostua käyttämään 

sellaiset vanhemmat ja läheiset, jotka eivät joko asu lähellä sijaishuoltopaikkaa tai jotka 

eivät muusta syystä ole paljon tai ollenkaan tekemisissä nuoren kanssa. Tapaamisessa 

käsin kirjoitettu muistio oli pituudeltaan vajaan A4-arkin. 

Ohjausryhmän kolmannessa tapaamisessa maaliskuun 2019 lopussa paikalla oli allekir-

joittaneen lisäksi yksi yksiköiden palveluvastaavista, yksiköiden vs. palveluesimies sekä 

Siun soten lastensuojelun palvelupäällikkö. Tapaamisessa osallistujat tuottivat A3-

kokoisen käsitekartan, jonka aiheena olivat digitaaliset palvelut ohjaajan työvälineenä. 

Tapaamisessa käytiin läpi myös ensimmäisessä aineistonkeruussa nuorilta kerättyä ai-

neistoa, ja peilattiin ohjausryhmän ajatuksia siihen.  

Ohjausryhmän neljäs tapaaminen järjestettiin toukokuun 2019 puolivälissä. Siinä ohjaus-

ryhmältä kerättiin kommentteja kehittämisryhmän tapaamisen pohjalta tehdystä kehittä-

missuunnitelmasta. Tapaamisessa oli läsnä lastensuojeluyksiköiden palveluesimies sekä 

yksi palveluvastaavista. Tapaaminen kesti 45 minuuttia. Tapaamisesta tehty käsin kirjoi-

tettu muistio oli pituudeltaan vajaa yksi A4-arkki.  

6.2.5 Aineiston analyysi 

Learning cafe – materiaalin analyysi 

Learning cafe – työskentelyn tarkoitus oli johdattaa nuoret aiheeseen ja kartoittaa nuorten 

tietotasoa aiheesta. Nuoret tuottivat ajatuksiaan kahteen paperiin, joissa toiseen kerättiin 

digitaalisia palveluita, joita nuoret tiesivät olevan olemassa ja toiseen palveluita, joita he 

käyttivät. Jälkimmäiseen osa nuorista kirjoitti myös, miten usein he kutakin palvelua käyt-

tivät. Vaikka työskentelyn ohjeistuksessa käytiin yhdessä läpi yleisellä tasolla, millaisia 

digitaalisia palveluita sosiaalisen median lisäksi on olemassa (chat, keskusteluryhmät 

jne.) nostivat nuoret esiin pääasiassa sosiaalisen median palveluita. Aineistoa tuottaneita 

ryhmiä oli kolme, ja alla olevissa kuvissa oleviin listoihin on merkitty suosituimpien palve-

luiden osalta ”tukkimiehen kirjanpidolla” se, kuinka monessa ryhmässä (2 vai 3) kyseinen 

palvelu nousi esiin. Jos palvelu nousi esiin vain yhdessä ryhmässä, sen viereen ei merkit-

ty siis mitään merkkiä. 
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Analyysivaiheessa koottiin kaikki kolmessa aineistonkeruutapaamisessa tuotetut materi-

aalit yhteen kahdelle erilliselle paperille kysymysten mukaisesti kuvissa 2 ja 3 näkyvillä 

tavoilla. 

 

 

  

 Kuva 2 Nuorten tuottaman aineiston analyysi: ”Mitä palveluja tiedät?” 

 

 

Kuvan 2 mukaisesti ”Mitä digitaalisia palveluita tiedät” – paperiin tuli yhteensä 17 erilaista 

palvelua tai sovellusta sekä yleisterminä ”pelit”. Nämä luokiteltiin kolmeen ryhmään; pelei-

hin, pikaviestipalveluihin sekä yhteisöpalveluihin. Näistä pelit – ryhmään tuli kolme palve-

lua, joista ”pelit” oli yksi. Pikaviestipalvelut – ryhmään tuli seitsemän palvelua, kaikki sosi-

aalisen median palveluja. Yhteisöpalvelut – ryhmä muodostui kahdeksasta palvelusta, 

joista kuitenkin useat olivat joko pelillisiä palveluita (esim. Swift hotel) tai palveluita, joiden 

avulla voidaan viestiä myös pikaviestejä käyttäen (Instagram). Kategoriajako oli siis liuku-

va. 

Nuorten käyttämistä digitaalisista palveluista tehtiin koonti samalla tavalla, minkä jälkeen 

palvelut jaettiin ryhmiin samojen otsikoiden alle (Kuva 3). Nuorilla käytössä olevia palvelui-

ta oli 18 eri palvelua. Kaikkiin ryhmiin tuli kuusi palvelua. Toisaalta esimerkiksi chat-

yhteisö Habbo hotel luokiteltiin tässä yhteydessä yhteisöpalveluksi, vaikka sitä voitaisiin 

pitää myös pelinä, kun taas tässä peliksi luokiteltu Momio voitaisiin samalla tavalla luoki-

tella yhteisöpalveluksi. 
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 Kuva 3. Nuorten tuottaman aineiston analyysi: ”Mitä palveluja käytät?” 

 

 

Käsitekarttojen analyysi 

Käsitekartat analysoitiin yhdistämällä vastaukset kuvion 6 kuvaamalla tavalla Kyllä, Ei ja 

Muut – luokkiin.  

 

 

KUVIO 6: Palveluiden luokittelu  

 

 

Kyllä-luokkaan pääsivät sellaiset palvelut, joita vähintään kahden ryhmän nuoret olivat 

nähneet sopiviksi. Ei-luokkaan päätyivät puolestaan ne palvelut, joiden käyttöönotto oli 

tyrmätty vähintään kahdessa ryhmästä. Muut-luokassa oli sellaisia palveluita, joiden käyt-
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töön ottamista oli toivottu yhdessä ryhmässä. Yksi ryhmä ei nähnyt tarpeelliseksi min-

käänlaisten digitaalisten palveluiden käyttämistä lastensuojeluyksiköissä. Käsitekarttojen 

analyysiin tämä vaikutti niin, että luokittelussa ”maksimi” oli kahden ryhmän suositus jolle-

kin palvelulle. 

Valokuvien analyysi 

Analysoin tässä paitsi nuoren ottamia valokuvia myös nuoren tilanteessa kuville antamia 

merkityksiä. Alla ovat yhden nuoren, muun aineistonkeruun yhteydessä ottamat valokuvat. 

Ohjeistin nuorta kuvaamaan sellaisia asioita, joita hän haluaisi jakaa yksiköstä tai arjes-

taan joko läheisilleen tai yksikköön mahdollisesti tulossa olevalle nuorelle. Nuori toi tilan-

teessa esiin kuvaavansa sellaisia asioita, jotka ovat hänelle yksikössä tärkeitä. Nuori ker-

toi kuvien edustavan asioita, joita hänen mielestään olisi hyvä kertoa esimerkiksi yksik-

köön tuleville nuorille, ja jotka heitä todennäköisesti kiinnostaisivat.  

 

 

  

 KUVA 4. Nuoren olohuoneesta ottama kuva  

 

 

Kuvaan 4 nuori ikuisti yksikön yleisistä tiloista olohuonenurkkauksen. Tässä tilassa nuoril-

la on mahdollisuus viettää aikaa yhdessä toisten nuorten ja/tai ohjaajien kanssa. Kuva on 

otettu samasta näkökulmasta, mistä nuoret tilaa usein katselevat.  
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Kuvaan 5 nuori halusi ikuistaa yksikön yleisissä tiloissa olevan ilmoitustaulun, jossa ilmoi-

tetaan kaikki ajankohtaiset asiat, muun muassa viikon ruokalista, ja jolta löytyy muun mu-

assa bussiaikataulut sekä joitain virallisia asiakirjoja (mm. sosiaali- ja potilasasiamiehen 

yhteystiedot). Ilmoitustaululla on nähtävillä myös yksikön sääntölehtinen.  

 

 

  

 KUVA 5. Nuoren ottama kuva ilmoitustaulusta 

 

 

Nuori kertoi valokuvauksen yhteydessä, että hänen mielestään ennen yksikköön tulemista 

olisi tärkeää tietää, mitä muut nuoret yleensä yksikössä tekevät ja voida tutustua lasten-

suojeluyksikön sääntöihin. 

6.2.6 Kehittämisryhmän ja ohjausryhmän työskentelyn analyysi 

Kehittämisryhmässä tuotettu työkonferenssin muistio analysoitiin sisällönanalyysin keinoin 

ryhmittelemällä samoihin asioihin liittyvät huomiot ja kommentit yhteen, väreillä poimittiin 

samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia käsitteleviä kohtia muistiinpanoissa. Ohjausryhmän 

tapaamisissa tehdyt muistiot analysoitiin samalla tavalla. Kuvassa 7 on ohjausryhmän 

kolmannessa tapaamisessaan tuottama käsitekartta, joka analysoitiin myös käyttäen sa-

maa tekniikkaa. Ryhmittelyt tehtiin käyttämällä värikoodeja, sininen = viestintä, vihreä = 

markkinointi, keltainen = palaute suunnitelmasta, pinkki = muut asiat. Ryhmä muut asiat 

sisälsivät sekä suoraan kehittämishankkeen aiheeseen kuulumattomia asioita, jotka on 
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jätetty pois sekä asioita, jotka liittyvät aiheeseen, mutta ovat esimerkiksi yleisemmällä 

tasolla (esim. taloudellinen näkökulma). Käsitekartta sisältää luonnollisesti vain murto-

osan asioista, joista ohjausryhmän tapaamisessa puhuttiin. Tulokset – kohdassa onkin 

avattu myös tilanteessa käydyn keskustelun tuomaa materiaalia. 

 

 

  

KUVAT 6 JA 7. Kehittämisryhmän muistiot sekä ohjausryhmän käsitekartta analysoituina 

 

 

Kuvasta 6 on nähtävissä, että kehittämisryhmässä nousi esiin runsaasti kommentteja se-

kä viestintään että markkinointiin liittyen. Pinkit osuudet ovat pääasiassa nuorten aineiston 

yhteenvetoa ja kehittämishankkeen esittelyä. Ohjausryhmän analyysissä (kuva 7) osa 

asioista on ryhmitelty kahteen ryhmään (sininen ja vihreä), koska niitä ei ole käsitekartas-

sa eroteltu ja asiat liittyvät selkeästi molempiin ryhmiin.  

6.3 Tulokset 

6.3.1 Nuorilta kerätyt tulokset 

Nuorille tunnetuimmat digitaaliset palvelut olivat WhatsApp, Instagram ja SnapChat, jotka 

tunnettiin kaikissa kolmessa aineistonkeruuryhmässä. Kahdessa ryhmässä tuotiin esiin 

Facebook, Twitter, Tinder sekä YouTube. Muita mainittuja palveluita tunsivat vain yhden 

ryhmän nuoret tai yksi nuori. Kaikissa kolmessa ryhmässä nousi esiin, että nuoret käyttä-
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vät Instagramia, SnapChatia, Facebookia ja WhatsApp:ia. Näiden lisäksi kaikissa ryhmis-

sä nuoret toivat esiin lähettävänsä tekstiviestejä. Kaikkia näistä palveluista nuoret kaikista 

ryhmistä kertoivat käyttävänsä päivittäin. Messengeriä ja YouTubea käytettiin kahdessa 

ryhmässä. Muita käytössä olevia palveluita käyttivät vain yhden ryhmän nuoret tai yksi 

nuori. Kahdessa ryhmässä nuoret toivat esiin, että tietävät chat- ja keskusteluryhmäpoh-

jaisia sivustoja, mutta kukaan ei tuonut esiin käyttävänsä niitä. 

Huomionarvoista on, että nuoret toivat esiin käyttävänsä lukuisia (8kpl) eri palveluita, jotka 

eivät nousseet esiin listattaessa palveluita, jotka nuoret tuntevat. Tämän voidaan katsoa 

johtuvan tässä tapauksessa siitä, että jotkin nuoret aktivoituivat työskentelyyn tässä vai-

heessa, oltuaan alussa hiljaa. Aineistosta nousi esiin myös, että nuoret lähettävät teksti-

viestejä huomattavasti vähemmän kuin käyttävät pikaviestipalveluita. Tekstiviestejä nuoret 

kertoivat lähettävänsä lastensuojeluyksiköiden ohjaajille sekä vanhemmilleen tai muille 

läheisilleen, joilla ei ole käytössään muita viestipalveluita. 

 

 

 

KUVIO 7. Nuorilta käsitekartoin kerätyn aineiston tulokset tiivistettynä 

 

 

Kuvioon 7 on tiivistetty nuorilta käsitekartoin kerätyn aineiston tulokset pääkohdittain. Ky-

syttäessä, mitä palveluita nuoret toivoisivat tai näkisivät sopiviksi lastensuojeluyksiköille, 

Kyllä-luokkaan pääsi vain yksi palvelu, yhteydenpitoon tarkoitettu WhatsApp. Se oli siis 

ainut digitaalinen palvelu, jonka käyttäminen olisi kahden ryhmän mielestä tarpeellista. 

WhatsApp:n etuna nuoret pitivät sitä, että se on ilmainen sekä viestien että puheluiden 

osalta. Etuna nuoret näkivät myös sen, että sovelluksesta näkee onko vastaanottaja 
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avannut viestin. Toisaalta osa nuorista nosti esiin, että kyseisen ominaisuuden saa pois-

tettua eikä siitä näin ollen ole hyötyä. Nuoret eivät nähneet mitään negatiivisia puolia 

WhatsApp -sovelluksen käyttöönotossa. Tästä syystä he eivät kertomansa mukaan koke-

neet muita yhteydenpitotapoja tarpeellisiksi.   

Ei-luokkaan, eli ryhmään palveluista, joita kukaan ei toivonut käyttöön, pääsivät Facebook 

sekä pelit, blogit ja chatit. Facebookin nuoret kokivat olevan liian vanhanaikainen yksiköi-

den käyttöön, pelejä, blogeja tai chat:iä he eivät nähneet tarpeelliseksi mistään syystä. 

Yhdessä ryhmässä sopiviksi nousseita eli Muut-luokkaan ryhmiteltyjä palveluita olivat yh-

teydenpidon välineenä Snapchat ja markkinoinnin työkalut Instagram ja YouTube.  

Markkinoinnin osalta nuoret toivat ryhmässä esiin, että markkinointi olisi hyödyllistä yksik-

köön tuleville nuorille. Yksi nuorista tiivisti ajatuksen kirjoittamalla käsitekarttaan peruste-

lun: ”Tänne tulevat nuoret näkisivät mitä täällä tehdään”. Nuoret uskoivat myös, että sijoi-

tettujen nuorten vanhemmat saattaisivat olla kiinnostuneita seuraamaan yksiköiden päivi-

tyksiä. Sisällön nähtiin olevan esimerkiksi tilojen, sääntöjen ja henkilökunnan esittelyä. 

Myös kuvia lastensuojeluyksikössä tarjottavista ruoista voitaisiin nuorten mielestä jakaa 

Instagrammissa. Nuoret korostivat kuitenkin erityisesti, että mitään “kuulumisvideoita” he 

eivät toivo ohjaajien yksiköstä tekevän. Keskusteltaessa siitä, kuka sisältöä esimerkiksi 

Instagram-tilille tuottaisi, nuoret yhtäältä olivat sitä mieltä, että ohjaajat voisivat hoitaa ti-

lien päivittämisen, toisaalta taas esiin nousi myös innokkuutta päivittämiseen osallistumi-

seen.  

SnapChat nähtiiin sopivaksi viestinnän työkaluksi yhdessä ryhmässä. Ryhmässä tuotiin 

esiin, että olisi kätevää käyttää samaa palvelua ohjaajien kuin muidenkin verkostojen 

kanssa. Keskustelussa tosin nousi esiin puolihuolimattomasti lipsautettu huomio siitä, että 

ohjaajat näkisivät tällöin kaikki nuorten palvelussa tekemät päivitykset, mitä ei pidetty hy-

vänä asiana. Samasta syystä yksi toinen ryhmä nosti esiin omassa käsitekartassaan kol-

mella huutomerkillä varustettuna, että he eivät halua SnapChat:ia ohjaajien käyttöön.  

Yhden ryhmän nuorten ajatukset olivat keskenään samanlaiset, mutta poikkesivat huo-

mattavasti muiden yksiköiden ajatuksista. Tähän ryhmään kuuluneet nuoret toivat esiin, 

että he eivät toivo minkäänlaisia digitaalisia palveluita käytettäväksi ohjaajan ja nuorten 

väliseen yhteydenpitoon tai yksiköstä ulospäin tehtävään markkinointiin. Kaikki tähän 

ryhmään osallistuneista nuorista toivat kuitenkin esiin käyttävänsä jotain sosiaalisen me-

dian palvelua päivittäin.  
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6.3.2 Ohjausryhmän tulokset 

Ohjausryhmän kahdessa ensimmäisessä tapaamisessa saadut tulokset on esitelty jo 

aiemmin kohdassa 6.2.4., koska näiden tapaamisten tarkoituksena oli arvioida ja analy-

soida kehittämishankeprosessia ja näyttää suuntaviivoja sille, minne päin kehittämishan-

ketta voisi viedä.  

Ohjausryhmän kolmannessa tapaamisessa tuotettiin nuorten tuottamaa aineistoa jatkoja-

lostaen käsitekartta. Käsitekarttaan nostettiin laajasti kaikkea aiheeseen liittyvää keskus-

telussa esiin noussutta eikä vain koskien sisäistä viestintää ja markkinointia. Tuotetusta 

käsitekartasta analyysin kautta saadut tulokset on kuvattu kehämäisen muodon saanees-

sa kuviossa 8.  

 

 

 

KUVIO 8. Ohjausryhmän tapaamisen tulokset tiivistettynä 
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Kuviossa 8 kuvatut keskustelussa nousseet teemat ja asiat linkittyivät paljon toisiinsa. 

Tapaamisessa nousi esiin esimerkiksi, että yksikössä tilapäisesti opiskelevat nuoret käyt-

tävät usein koulun käyttämiä sähköisiä opiskelualustoja yksikössä työskennellessään. 

Yksiköissä ei tällä hetkellä käytetä esimerkiksi Skypeä, vaikka se voisi keskustelun perus-

teella olla käyttökelpoinen viestintäväline kauempana asuvien läheisten kanssa. Tietosuo-

jaan liittyvät asiat sähköisiin palveluihin liittyen nousivat myös keskusteluun kuten myös 

raha- ja resurssikysymykset. Osa sovelluksista ja palveluista on ilmaisia, osa taas ei. 

Pohdintaa käytiin siitä, voisivatko digitaaliset palvelut säästää rahaa tai aikaa, tai toisaalta 

lisätä palveluiden laatua. Ohjausryhmää mietitytti, kuka ottaisi sähköisten palveluiden päi-

vittämisen vastuulleen muun työn ohessa, jos sellainen otettaisiin käyttöön. Ryhmässä 

heräsi keskustelua myös siitä, miltä osin nyt paperisena käytössä olevat viikoittaisia sopi-

muksia (esim. kotilomasopimukset), (viikko)suunnitelmia ja muita lomakkeita voitaisiin 

siirtää sähköiseen muotoon ja jakaa niitä sellaisenaan sähköisesti nuorille ja vanhemmille. 

Esimerkiksi sovellus, jossa voisi suoraan muokata yksiköissä käytössä olevia viikkosuun-

nitelmia kalenteripohjassa sekä nuori että ohjaaja, voisi toimia käytännössä hyvin. Ohjaus-

ryhmällä ei ollut tietoa siitä, millaisia tällaiseen soveltuvia ohjelmia tai sovelluksia on ole-

massa. 

Ohjausryhmän neljännen eli viimeisen tapaamisen tulokset on avattu kohdassa 6.4., jossa 

esitellään kehittämissuunnitelman toteuttamista.  

6.3.3 Kehittämisryhmän tulokset 

Seuraavalla sivulla olevassa kuviossa (kuvio 9) esitellään pääkohdittain kehittämisryhmän 

tapaamisessa kerätyn aineiston tulokset. Kehittämisryhmä piti nuorten nostamia ideoita 

fiksuina, kaikki kokivat tarvetta työkaluille sekä ohjaajien ja nuorten sekä vanhempien väli-

seen vuorovaikutukseen että yksiköiden markkinointiin. Kehittämisryhmässä nousi esiin 

ohjaajien ja nuorten (ja vanhempien) väliseen viestintään liittyen useita pohdittavia näkö-

kantoja. Ryhmä uskoi, että mikäli nuorilla olisi esimerkiksi WhatsApp-ryhmä, johon myös 

yksikön puhelin olisi liitetty, madaltuisi joidenkin nuorten kynnys esittää kysymyksiä tai 

ottaa yhteyttä ohjaajiin. Toisaalta jotkut nuoret saisivat vastauksia kysymyksiin, joita olisi-

vat voineet itsekin miettiä. Kuitenkin esimerkiksi WhatsApp – ryhmän luominen vaatii, että 

kaikki sen jäsenet näkevät toistensa puhelinnumerot. Tämä voi olla joillekin nuorille kyn-

nyskysymys, mikä on täysin ymmärrettävää. Tarkoituksena viestintämahdollisuuksien 

kehittämisessä kuitenkin on nuorten osallistaminen, eikä saisi käydä niin, että joku nuori ei 

ole ryhmässä, jossa muut nuoret puhuvat yksikön asioista ohjaajien kanssa. Ryhmässä 

nousikin esiin, tulisiko sovelluksen olla sellainen, että se ei vaatisi puhelinnumeron tai 

muun vastaavan yhteystiedon jakamista sovelluksen käyttämiseksi. Ryhmäläiset nostivat 



59 

esiin tällaisista muun muassa Kik:n, Messengerin, Skypen sekä Discord:n. Toisaalta kes-

kustelussa nousi esiin pohdinta siitä, motivoituvatko nuoret ottamaan käyttöönsä ohjaajien 

kanssa viestintään palvelun, jota he eivät käytä muiden verkostojensa kanssa. Mikään 

näistä mainituista palveluista ei sisältynyt listaan nuorten päivittäin tai usein käyttämistä 

palveluista. Kehittämisryhmä totesi lisäksi liittyen viestintään, että joissain puhelimissa on 

niin vähän muistia, että ladattavien sovellusten määrä on rajallinen. Tämä voi myös vai-

kuttaa nuorten haluun ladata sovellus, jota eivät käytä muuhun kuin yksikön keskeiseen 

viestintään 

 

 

 

KUVIO 9. Kehittämisryhmän tulokset tiivistettynä. 

 

 

Kuvion 9 mukaisesti kehittämisryhmän keskustelussa nousi esiin myös tietoturva, johon 

liittyen ryhmä totesi, että ennen jonkin palvelun käyttöön ottamista tulisi laatia selvät peli-

säännöt, jotka olisivat sekä ohjaajien ja nuorten että myös vanhempien tiedossa. Sovel-

lusten ikärajat nousivat myös keskusteluun, ja ryhmässä pohdittiin muun muassa, voiko 

nuori ottaa käyttöönsä sovelluksen vanhemman luvalla, vaikka ikäraja ei täyttyisikään. 
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Yksiköiden markkinointi nähtiin ryhmässä tärkeänä kehittämiskohteena; palvelun avoin 

esitteleminen voisi madaltaa esimerkiksi avohuollon sijoitukseen tulevien kynnystä yksik-

köön tulemiseen. Ryhmä toivoi esittelyä yksiköistä johonkin sosiaalisen median palveluun, 

Facebook ja Instagram nousivat vahvimmin esiin keskustelussa. Tämän lisäksi toivottiin 

verkkosivuja, joiden sisältö olisi sosiaalisen median alustojen sisältöä virallisempi ja pysy-

vämpi. Sosiaaliseen mediaan työntekijät ajattelivat voivansa päivittää kuvia toiminnasta 

(teemaillat, juhlat, lempiruoat) noin kerran viikossa – tahdilla, verkkosivuille sen sijaan 

riittäisi ainakin aluksi yksiköiden ja toiminnan esittely. Sekä sosiaaliseen mediaan että 

verkkosivuille tulisi olla linkki Siun soten internetsivuilta, joilla ei siis tällä hetkellä lue mi-

tään lastensuojeluyksiköistä. Työntekijät toivat esiin, että sosiaalisen median kanavia ei 

saisi olla käytössä liian montaa, mutta esimerkiksi sekä Instagramin että Facebookin käyt-

töön ottaminen olisi perusteltua, koska niiden käyttäjäryhmät poikkeavat hieman toisis-

taan. Facebook toimisi esittelypaikkana sekä nykyisten että mahdollisten tulevien nuorten 

vanhemmille ja yhteistyökumppaneille, Instagram taas enemmän sekä nykyisille että tule-

ville nuorille kuin myös yksiköihin tuleville opiskelijoille. Keskustelussa nousi esiin, että 

palveluita toivottaisiin käyttöön mahdollisimman pikaisesti; yksiköt ovat muuttamassa ja 

uusista tiloista voisi tehdä päivityksiä jo rakennusvaiheessa.       

6.4 Synteesi 

Tulosten analysoimisen jälkeen ne tulee avata lukijalle sekä tulkita, mitä niistä on nähtä-

vissä. Hirsjärven ja kumppaneiden mukaan tulkinta tarkoittaa analyysissa esiin noussei-

den tekijöiden yksinkertaistamista ja pohtimista. Tulosten analysointi ei siis vielä kerro, 

millaisia tuloksia tutkimuksella saatiin, vaan niiden pohjalta tulee kyetä luomaan synteese-

jä. Synteesi on nippu tuloksissa esiinnousseita pääkohtia ja se antaa vastaukset tutki-

musongelmiin. (Hirsjärvi & kumpp. 2009, 229–230.) Tämän kehittämishankkeen osalta 

synteesiä on nähtävissä myös kehittämissuunnitelman tekemistä ja valmista kehittämis-

suunnitelmaa kuvaavissa luvuissa. 

Kaikissa aineistonkeruuseen ja tuotetun tiedon analysointiin ja arviointiin osallistuneissa 

ryhmissä, lukuun ottamatta yhtä nuorten ryhmää, nähtiin digitaalisten palveluiden käyt-

töönottaminen tarpeelliseksi sekä viestinnän että markkinoinnin työkaluksi lastensuojelu-

yksiköiden työntekijöille. Kaikilla ryhmillä oli ajatuksena, että palveluista olisi hyötyä kaikil-

le kohderyhmille. Markkinointiin panostamisen nähtiin hyödyttävän nykyisten ja tulevien 

asiakkaiden lisäksi lastensuojelussa työharjoittelussa olevia tai siitä kiinnostuneita opiske-

lijoita sekä sosiaalityöntekijöitä. Viestintäkanavien monipuolistamisen taas uskottiin par-

haimmassa tapauksessa rohkaisevat nuoria ja vanhempia ottamaan puheeksi sellaisia 

asioita, joita muutoin ei rohkenisi tuoda esiin. Nuoret nostivat esiin yksiköihin mahdollisesti 
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tulevat uudet asiakkaat ja heidän halunsa ja oikeutensa saada tietää, millaista elämä las-

tensuojeluyksiköissä on. Työntekijät olivat motivoituneita kehittämään ja tekemään uutta. 

Kaikissa ryhmissä toivottiin nuorten osallistuvan palveluiden kautta jaettavan materiaalin 

tuottamiseen jollain tavalla. Kaikkien yhteinen toive oli, että lastensuojeluyksiköiden arki 

välittyisi käytettävissä palveluissa. 

Nuoret eivät ainoana ryhmänä tuottaneet pohdintoja tietoturvan ja tietosuojan näkökul-

masta. Tästä huolimatta, tai pikemminkin osittain juuri tästä syystä, ne tulee huomioida 

erityisellä vakavuudella palveluiden käyttöönottoa suunniteltaessa. Palveluiden käyttöön-

ottaminen lastensuojeluyksiköissä tarjoaisi työntekijöille mahdollisuuden astua askeleen 

lähemmäksi nuorten maailmaa, toisaalta se myös pakottaa samalla toimimaan kasvatta-

jan roolissa laajemmassa ympäristössä.  

Keskusteltaessa digitaalisten palveluiden käyttöönotosta lastensuojeluyksiköissä, on työ-

ryhmissä ainoana sopivana vaihtoehtona nähty WhatsApp. Synteesivaiheessa voidaan 

kuitenkin todeta, että kyseinen palvelu ei täytä sellaisia työntekijöiden palveluille asettamia 

vaatimuksia, jotta palvelua voitaisiin pitää lastensuojeluyksiköille sopivana. Vaikka ky-

seessä on nuorten laajasti käyttämä palvelu, ei se tämän kehittämishankkeen selvityksen 

mukaan sovellu silti käytettäväksi tässä kohdeorganisaatiossa. Vaikka oleellisinta ei ole 

sinällään se, mitä palveluita käytetään, on käytössä olevien palveluiden täytettävä tietyt 

kriteerit. Tässä kehittämishankkeessa yhdeksi ”kynnyskysymyksistä” nousi sijoitetun lap-

sen yksityisyys, siitä syystä mikään palvelu, johon liitytään omaa puhelinnumeroa käyttä-

mällä, ei täyttänyt siis kriteereitä.  

6.5 Kehittämissuunnitelman laatiminen 

Kehittämissuunnitelma laadittiin kerättyyn aineistoon, tuloksiin ja synteesiin sekä aihee-

seen liittyvään teoriatietoon nojaten. Esimerkiksi tässä raportissa luvussa 4.3.1 esitelty 

Yleisen tietosuoja-asetuksen tuoma muutos sovellusten ikärajoihin luo taustaa kehittämis-

suunnitelmalle. Koska Suomi ei ole toistaiseksi määritellyt kansallisia ikärajoja lapsille 

digitaalisen median palveluihin, noudatetaan tässä kehittämishankkeessakin Yleisen tie-

tosuoja-asetuksen asettamaa 16 vuoden ikärajaa. Tätä nuorempien lasten kohdalla tarvi-

taan lapsen huoltajien suostumus siihen, että lapsi voi sovellusta käyttää. 

Kehittämissuunnitelmasta haluttiin tehdä ulkoasultaan selkeän napakka ja helppolukuinen. 

Kuvioon ei luonnollisestikaan saatu mahtumaan kaikkea asiaan liittyvää informaatiota 

vaan sitä esiteltäessä asioita avataan enemmän suullisesti. Kehittämissuunnitelma on 

tarkoitettu otettavaksi käyttöön kevään/kesän 2019 aikana, näin ollen kehittäjä voi itse 

hoitaa sen esittelyn organisaation johdolle ja työyhteisössä eikä suunnitelman tarvitse olla 
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muodoltaan sellainen, että sen pystyisi esittelemään kuka tahansa ilman asiaan perehty-

mistä. Kehittämissuunnitelmaa on tarkoitus päivittää sitä mukaa, kun palveluiden käyt-

töönotto etenee yksiköissä tai ilmenee muuta päivitystarvetta – esimerkiksi halu laajentaa 

muihin digitaalisiin palveluihin tai vaihtaa joku käytössä olevaa palvelua toiseen. 

Kehittämissuunnitelmasuunnitelmaluonnos (kuviot 10 ja 11) vietiin ohjausryhmään (neljäs 

tapaaminen) sen saatua viimeistelyä vaille olevan muotonsa.  

 

 

 

KUVIO 10. Markkinointia koskeva kehittämissuunnitelmaluonnos. 
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Ohjausryhmä kommentoi markkinointia koskevaa osaa suunnitelmasta (kuvio 10) ul-

koasultaan selkeäksi ja sisällöltään lähes valmiiksi. Keskustelussa nousi esiin, pelisäännöt 

tulee avata työyhteisössä tarkkaan ennen palveluiden käyttöön ottamista. Lisäksi heräsi 

ajatus, että ainakin palveluiden käyttöönoton alkuvaiheessa olisi syytä nimetä ”pääkäyttä-

jä”, joka hyväksyisi kaikki tehtävät päivitykset, kunne yhteinen linja sisällöistä olisi selvillä. 

Toiveena oli, että tämä viimekädessä päivityksiä tarkistava ohjaaja osaisi myös tarkastella 

esimerkiksi kuvien visuaalista puolta. Molemmissa kehittämissuunnitelman kuvioissa oli 

päivittämättä tietotekniikasta vastaavan yrityksen hiljattain muuttunut uusi nimi. 

 

 

 

KUVIO 11. Viestintää koskeva kehittämissuunnitelmaluonnos. 
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Viestintää koskevaa suunnitelman osaa (kuvio 11) ohjausryhmä kommentoi enemmän. 

Tässä vaiheessa kehittämissuunnitelmassa oli mukana WhatsApp-sovellus, koska nuoret 

pitivät sitä ainoana käyttötarpeeseen soveltuvana palveluna. Ohjausryhmä asettui tässä 

kuitenkin kehittämisryhmän kannalle, ja piti välttämättömänä sitä, että käyttöönotettava 

palvelu ei vaadi puhelinnumeron paljastamista muille ryhmän jäsenille. Näin ollen suunni-

telmasta päätettiin poistettavan kyseinen palvelu. Toisaalta esiin nousi myös sovellusten 

ja palveluiden jatkuva kehittyminen ja muuttuminen, otettiinpa nyt käyttöön mikä palvelu 

tahansa, tulee sen sopivuutta tarkastella säännöllisesti suhteessa muihin tarjolla oleviin 

palveluihin. Ohjausryhmän tapaamisessa puhututti paljon ajatus siitä, mitä tehdään, jos 

joku nuori ei halua liittyä ryhmään, jossa ovat kaikki muut nuoret. Vaikka nuorten välistä 

yhteisöllisyyden tunnetta halutaan ja pyritään lastensuojeluyksiköissä korostamaan, ei 

ohjausryhmä nähnyt mahdollisena sitä, että joku nuori pakotettaisiin vasten tahtoaan liit-

tymään ryhmään. Toisaalta mahdollista on myös, että jollain asiakkaana olevalla nuorella 

ei ole käytössään syystä tai toisesta älypuhelinta, tällöin hän jäisi myös (mahdollisesti jopa 

vasten tahtoaan) ryhmän ulkopuolelle. Kuitenkin esimerkiksi Messenger-palvelua, joka on 

kehittämissuunnitelmassa nostettu yhdeksi mahdolliseksi viestinnän välineeksi, voidaan 

käyttää myös tietokoneelta tai tabletilta. Näin ollen nuoren osallistuminen ryhmään voitai-

siin tällaisessa tilanteessa mahdollistaa, jos hän itse niin toivoisi. Huomionarvoista ohjaus-

ryhmän tapaamiseen osallistuneiden mielestä on myös se, miten nuoret kokevat sen, ett-

eivät voi kuulua ryhmään enää siinä vaiheessa, kun sijoitus kyseisissä lastensuojeluyksi-

köissä päättyy. Ohjausryhmän tapaamisen päätteeksi nousi esiin ajatus siitä, että kehit-

tämishankkeen teemaa tulisi jalostaa osastojen toimintailloissa mediakasvatukseen tee-

masta. Myös työntekijöiden koulutus aiheeseen liittyen nähtiin tarpeelliseksi. 

Kehittämissuunnitelmaan tehtiin muutoksia ohjausryhmän tapaamissa nousseiden kom-

menttien perusteella. Tässä vaiheessa kehittämissuunnitelmaan pyydettiin kommentteja 

organisaation turvallisuuspäälliköltä, tietosuojavastaavalta sekä organisaation tietoteknii-

kasta vastaavasta yrityksestä. Kehittämissuunnitelmaa kommentoi näistä Siun soten tur-

vallisuuspäällikkö. Kehittämissuunnitelmaan ei ollut mahdollista saada lakimiehen kom-

mentteja. 

Valmis kehittämissuunnitelma esiteltiin lastensuojeluyksiköiden organisaation johtoa tässä 

edustaneelle keskisen alueen perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelujohtajalle, joka kom-

mentoi suunnitelmaa osaltaan. Suunnitelman taustaa avattiin palvelujohtajalle kuvaten 

saatuja tuloksia sekä nuorilta nousseita ideoita, jotka eivät suoraan kehittämissuunnitel-

masta käy ilmi.  
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6.6 Valmis kehittämissuunnitelma 

Kehittämishankkeen tuotoksena valmistunut suunnitelma on tämän raportin liitteenä (Liite 

5). Kehittämissuunnitelma muodostuu kolmesta osasta. Ensimmäiselle sivulle on nostettu 

nuorten aineistonkeruutapaamisissa sanomia kommentteja sekä aineistonkeruussa otetut 

valokuvat. Sivulla on myös nostettu esiin aihepiirin kannalta merkitykselliset huomioitavat 

asiat, esimerkiksi tietosuoja ja tietoturva. 

Toisella sivulla on kehittämissuunnitelma markkinointiin käytettävistä digitaalista palveluis-

ta. Kuviossa on avattu markkinoinnin tavoitetta ja keinoja, joilla siihen päästään. Ennen 

palveluiden käyttöön ottamista työkokouksissa käydään läpi toimintaan liittyvät säännöt ja 

reunaehdot. Työntekijöillä tulee olla yhtenevä käsitys siitä, mitä halutaan ja voidaan toi-

minnasta kertoa. Talousnäkökulmasta tulee myös sopia esimiesjohtoisesti siitä, minkä 

verran markkinoimiseen voidaan viikko- tai kuukausitasolla laittaa työpanosta. Jotta koko-

naisuus pysyisi hallittavana ja jollain työntekijällä olisi tieto siitä, mitä sisältöä on ladattu 

mihinkin palveluun, valitaan lastensuojeluyksiköistä kaksi tai kolme vastuutyöntekijää, 

jotka koordinoivat markkinointia ja sisällön tuottamista. Tärkeää on myös määritellä avoi-

mesti ja yhteisesti se, mihin markkinoinnilla pyritään ja miten. Tämä tulee avata konkreet-

tisiksi esimerkeiksi siitä, mitä on sopivaa ja järkevää jakaa ja millainen sisältö ei ole toivot-

tua. Kuviossa on nostettu esiin riskiksi epätoivottu sisältö valituissa markkinointikanavois-

sa. Tällaista olisi esimerkiksi jonkin/joidenkin työntekijöiden omien arvojen, mielipiteiden 

tai muiden intressien esiin tuominen lastensuojeluyksiköiden tileillä. Tästä syystä onkin 

tarpeellista käydä yhteisessä palaverissa läpi kaikkien työntekijöiden kanssa riskejä ja 

huomioitavia asioita, joita on nostettu esiin tämän raportin luvussa neljä. 

Oleellinen osa kehittämissuunnitelmaa on arviointi, jota kehittämissuunnitelman mukaises-

ti tehdään keräämällä palautetta käyttöön otettavista palveluista ja niiden sisällöstä nuoril-

ta ja heidän vanhemmiltaan, työntekijöiltä ja organisaation lastensuojeluyksiköissä harjoit-

telussa olleilta opiskelijoilta. Opiskelijat ovat yksi kohderyhmä, joka ei ennen markkinoin-

nin kehittämistä ole voinut hakea kyseisistä lastensuojeluyksiköistä tietoa mistään. Saatu 

palaute analysoidaan sisällönanalyysin keinoin erottelemalla samantyyppiset ja erilaiset 

palautteet. Analysoitu palaute käydään läpi työryhmissä ja sen avulla pyritään kehittä-

mään markkinointia entisestään. 

Kehittämissuunnitelman viimeisellä sivulla on viestintää koskeva osio. Kehittämissuunni-

telman tässä osassa on markkinointia koskevan kuvion tavoin avattu tavoite sekä keinot 

(palvelu ja toteutus), jolla tavoitteeseen pyritään. Lastensuojeluyksiköiden palveluvastaa-

vat valvovat oman yksikkönsä viestintäkanavien käyttöä sekä perehdyttävät uusia työnte-

kijöitä niiden käyttöön.  
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Jokainen tekee työtään lastensuojeluyksiköissä omalla persoonallaan, vaikka onkin työ-

roolissa. Ryhmäkeskustelu pikaviestisovelluksessa on uudenlainen toimintaympäristö 

työntekijöille. Työyhteisössä onkin hyvä keskustella etukäteen asiasta, jotta jokainen työn-

tekijä voi itse miettiä, millainen työrooli hänellä on verkossa. Työntekijöiden tulee välittää 

nuorille verkkokeskusteluissa niitä käytäntöjä ja arvoja, jotka työyhteisössä on määritelty. 

Nuorille on tärkeää päästä mukaan määrittelemään sääntöjä, joita ryhmäkeskusteluissa 

noudatetaan. Rajojen testaaminen kuuluu tyypillisesti nuoruuteen, eikä siltä vältytä tässä-

kään ympäristössä. (Korhonen & Rantanen 2016, 12–13.) 

6.7 Kehittämissuunnitelmasta saatu palaute 

Siun soten turvallisuuspäällikkö kommentoi hänelle toimitettua valmista kehittämissuunni-

telmaa sähköpostitse. Turvallisuuspäällikkö kannatti digitaalisten palveluiden kehittämistä 

yleisesti. Markkinointia koskevaa osaa suunnitelmassa ei ollut hänen mukaansa tarvetta 

muuttaa, turvallisuuspäällikkö ohjeisti olemaan yhteydessä organisaation tiedotuspäällik-

köön ennen sivujen/tilien perustamista. Viestintää koskevaan osaan turvallisuuspäällikkö 

kommentoi nostamalla esiin riskin sijoitettuna olevien lasten ja nuorten asiakkuuden pal-

jastumisesta. Turvallisuuspäällikkö katsoi, että Messenger mahdollistaa kuvakaappauksen 

ottamisen toisen ryhmään kuuluvan nuoren viestistä, ja kuvan levittäminen rikkoisi näin 

ollen kyseisen nuoren tietosuojaa. Turvallisuuspäällikkö katsoikin, että koska palveluntar-

joaja olisi tässä tapauksessa lastensuojeluyksikkö, ei tästä syystä esimerkiksi Messenger 

täytä sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisiä vaatimuksia eikä kehittämissuunnitelmaa 

voida näin ollen viestintää koskevalta osalta ottaa käyttöön kohdeorganisaation lastensuo-

jeluyksiköissä. 

Siun soten lastensuojeluyksiköistä vastaava palvelujohtaja piti kehittämissuunnitelmaa 

hyvänä ja kannatti sen käyttöönottoa. Hän näki tarpeellisena, että työntekijät osallistuvat 

nuorten elämään myös digitaalisten palveluiden kautta. Palvelujohtaja oli kehittäjän kans-

sa samaa mieltä siitä, että lastensuojeluyksiköiden ei tule sosiaalisen median palveluissa 

julkaista asiakkaiden kuvia, vaikka he itse niin toivoisivat. 

6.8 Kehittäjän rooli 

Työskentelin koko kehittämishankkeen ajan kohteena olevissa lastensuojeluyksiköissä. 

Huovinen ja Rovio tuovat esiin, esiin että mikäli tutkija kehittää omaa työtään voidaan hän-

tä kutsua toimija-tutkijaksi. Kentällä toimivaa tutkijaa kutsutaan sen sijaan tutkija-

toimijaksi. Siinä missä tutkija-toimija tuntee kehitettävän kohteen vain teoriakirjallisuuden 

perusteella, on toimija-tutkijalla käytännön kokemusta arjesta juuri kyseisessä kehitettä-

västä kontekstista. (Huovinen ja Rovio 2010, 94–95.) 
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Tutkija havainnoi, kuuntelee, ideoi, kirjaa, osallistuu ja kokeilee. Avainasemassa on tutki-

jan ja osallistujien välisen luottamuksellisen suhteen rakentaminen. Tutkijan tulee olla in-

nostunut, toisaalta tutkijan tulee kyetä peilaamaan osallistujien tunteita ja sopeuttaa käy-

töstään niihin. Tutkijan osallistuminen edellyttää avointa yhteistyötä, dialogia ja jakamista. 

Tutkija ei ratko työyhteisön ongelmia osallistujien puolesta vaan aktivoi osallistujia reflekti-

oon ja tarvittaessa tarjoaa rakentavia näkökulmia. (Huovinen & Rovio 2010, 101–103.) 

Kehittämishankkeen alkamisesta sen päättymiseen kesti kaikkiaan noin kaksi ja puoli 

vuotta. Työskentelin sinä aikana yksiköissä sosiaaliohjaajana, palveluvastaavana sekä 

palveluesimiehen sijaisena. Se paitsi avasi toimintaa useammasta eri näkökulmasta, ja oli 

antoisaa myös kehittämishankkeen näkökulmasta, saattoi se vaikuttaa jollain tavalla myös 

kehittämishankkeen toteutumiseen. Palasin huhtikuun 2019 alussa palveluvastaavan vir-

kaan oltuaan edellisestä heinäkuusta saakka ensin vs. palveluesimiehenä ja sen jälkeen 

parin kuukauden ajan opintovapaalla. Sillä, että aineiston keruu ajoittui opintovapaalle, 

jonka aikana kehittäjän olin virallisesti virkavapaalla laitoksen johtajan tehtävistä, on voinut 

olla jonkinlainen vaikutus jonkun nuoren tai ohjaajan osallistumiseen. Vaikutuksen voi 

kuitenkin katsoa olevan niin pieni ja epätodennäköinen, että se ei horjuta tämän tutkimuk-

sen luotettavuutta.  
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7 POHDINTA 

7.1 Luotettavuus 

Vaikka tutkimusta tehtäessä pyritään kaikin tavoin välttämään virheitä, vaihtelevat silti 

tulosten luotettavuus ja pätevyys. Siksi onkin tärkeää arvioida kunkin tutkimuksen luotet-

tavuutta. (Hirsjärvi & kumpp. 2009, 232.) Yleisesti tutkimuksen luotettavuudesta puhutta-

essa korviin kantautuvat usein termit validiteetti ja reliabiliteetti. Validiteetillä tarkoitetaan 

sitä, miten hyvin tutkimusmenetelmä ja tutkimuskohde sopivat yhteen; kuinka käyttökel-

poinen tutkimusmenetelmä on juuri tämän kyseisen asian kohdalla. Esimerkiksi kirsikka-

tomaattien hintaa eri kauppaketjujen välillä ei voida vertailla pelkän yksikköhinnan perus-

teella, toisessa kaupassa tomaatteja voidaan myydä 200g ja toisessa 250g pakkauksissa. 

Järkevää on siis luonnollisesti tutkia kilohintoja. Validiteetin käsite on johdettu totuuden 

korrespondenssiteoriasta; asia on totta, jos se on yhdenmukainen tosiasioiden kanssa eli 

se on vastaavuussuhteessa niihin. Reliabiliteetilla tarkoitetaan toistettavuutta eli sitä, py-

syvätkö tutkimustulokset samanlaisina satunnaisvaihtelusta huolimatta. Tomaattien kilo-

hinta mitataan aina samalla tavalla, se ei siis ole satunnaisvaihteluiden “heiluteltavissa”. 

Toimintatutkimuksessa validiteetin ja reliabiliteetin määritteleminen on vähintäänkin han-

kalaa. Toimintatutkimus ei perustu “totuuden” etsimiseen vaan riippuu voimakkaasti tul-

kinnoista. Näin ollen vertaaminen johonkin toiseen todellisuuteen ei ole mahdollista. Re-

liabiliteetti taas ei ole realistinen tavoite, toimintatutkimus kun nimenomaan pyrkii muutok-

seen eikä siihen, että jokin tulos olisi mahdollisimman samanlainen aikaisempien tulosten 

kanssa. (Heikkinen & Syrjälä, 2010, 147–148.)  

Heikkinen ja Syrjälä (2010, 149) näkevät toimintatutkimuksen luotettavuuden mittarina 

validiteetin sijaan validoinnin. Validoinnin on alun perin tuonut esiin Steinar Kvale, jonka 

ajatuksena oli, että validoinnilla voidaan kuvata prosessia, jossa tutkijan ymmärrys maail-

masta kehittyy pikkuhiljaa. Tausta-ajatuksena on, että se miten hahmotamme maailman, 

perustuu tulkintoihin, joita teemme kielen välityksellä. Tulkinta on siis sidoksissa paitsi 

aikaan ja paikkaan myös kieleen, joten jokainen tulkinta on tulkittavissa uudelleen. Näin 

ollen totuus onkin jatkuva dialogi.  

Tämän kehittämishankkeen pohjan muodostavat teoriakirjallisuus ja aiheeseen liittyvät 

aiemmat tutkimukset. Teoriaosuuteen käytettiin laajasti sekä kotimaisia että kansainvälisiä 

lähteitä viittaustekniset kysymykset huomioiden. Kaikki aineiston keruu toteutettiin niin, 

että siihen osallistuminen oli vapaaehtoista. Kehittämishankkeen kohteena ollut ilmiö, pal-

veluiden digitalisoiminen, ei kosketa vain Suomea vaan on globaali. 
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Olen avannut kaikki kehittämishankkeen vaiheet mahdollisimman tarkasti tässä raportis-

sa, jotta lukija saisi todenmukaisen kuvan kaikista prosessin vaiheista. Hirsjärvi kumppa-

neineen (2009, 232–233) näkee kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden kivijalkana sen, 

että tutkija kuvailee mahdollisimman tarkasti tutkimusraportissa kaiken mitä on missäkin 

tutkimuksen vaiheessa tehnyt. Ei siis riitä esimerkiksi, että aineistonkeruu, siihen liittyvät 

olosuhteet, paikat ja ihmiset kuvataan, vaan tärkeää on kuvata myös se, miten kerätty 

aineisto luokiteltiin ja millaisin perustein. Myös tulosten tulkinta pitää avata lukijalle; tässä 

voi käyttää esimerkiksi suoria lainauksia aineistonkeruusta tai muita todellisia dokumentte-

ja. 

7.2 Eettisyys  

Etiikka on keskustelua hyvästä ja pahasta - oikeasta ja väärästä. Tutkimuksen tekijän 

avuksi on luotu yleiset periaatteet ja säännöt, joita noudattamalla hän voi huolehtia tutki-

muksensa eettisyydestä. Tutkija joutuu pohtimaan matkansa varrella monenlaisia kysy-

myksiä: Kenen intressien perusteella tutkittava aihe valitaan; onko tärkeämpää tehdä yh-

teiskunnallisesti merkittävä tutkimus vai tutkimus, joka on helpompi toteuttaa, mutta jonka 

merkitys ei ole niin suuri? Tiedonkeruussa etiikan näkökulmasta oleellista on miettiä muun 

muassa, millä tavoin tutkimukseen osallistujille kerrotaan tutkimuksesta ymmärrettävästi, 

miten suostumukset kerätään ja millaisia riskejä heidän osallistumiseensa liittyy. (Hirsjärvi 

2009, 23–25.) 

Heikkinen ja Syrjälä (2010, 149–153) ehdottavat, että toimintatutkimuksen eettisyyttä arvi-

oitaisiin viiden toisiinsa tiiviisti kytköksissä olevan periaatteen avulla. Ensimmäinen viides-

tä periaatteesta on historiallinen jatkuvuus, johon kuuluu ajatus siitä, että tutkittavan koh-

teen historia vaikuttaa tutkimukseen. Tutkittavan kohteen historiallinen, poliittinen ja ideo-

loginen tausta muodostavat osan nykytilasta. Toiminnan kehittymistä esimerkiksi työpai-

kalla voidaan tarkastella mikrotasolla sosiaalisen yhteisön toimintahistoriallisen jatkumon 

näkökulmasta. Mikrotason analyysiin sopii esimerkiksi kehittävä työntutkimus. Makrotasol-

la tarkastellaan laajoja ilmiöitä ja niiden yhteiskunnallisia merkityksiä, siihen sopivia työka-

luja tarjoaa esimerkiksi Stephen Kemmis. Toinen periaatteista on reflektiivisuus, joka poh-

jautuu ajatukseen siitä, että tutkija on itse oman tutkimuksensa tärkein tutkimusväline. 

Tutkijan tulee reflektoida ajatuksia, joita hänellä on tutkittavaa ilmiötä kohtaan ennen tut-

kimuksen aloittamista. Lisäksi reflektiota tulee tehdä tutkijan ja tutkimuskohteen välisen 

suhteen rakentumisesta. Reflektiossa tulee huomioida, että tutkijan tausta (sukupuoli, 

ammatti, rooli yhteiskunnassa, mahdollinen vanhemmuus jne.) voivat vaikuttaa siihen, 

miten hän käsittää tutkittavan ilmiön. Tutkijan on hyvä avata lukijalla havainnollistaen tapa, 
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jolla hän tuottaa tekstiä. Teksti kun on aina oikeastaan kuvaus siitä, miten tutkija hahmot-

taa tapahtuneen, ei kuvaus todellisuudesta.  

Kolmas eettisyyden arviointiin sopiva periaate on dialektisuus, jonka pääajatuksena on, 

että totuus rakentuu sekä väitteistä että vastaväitteistä ja sisältää näin ollen niiden mo-

lempien näkökulmia. Toimintatutkimusta koskevan raportin tulisikin sisältää useita toisis-

taan poikkeavia näkökulmia. Näin ollen toimintatutkimuksen osallisuus näkyy ja kuuluu 

tutkimukseen osallistuneiden värikkäinä ääninä myös valmiissa tekstissä. Toimivuus on 

neljäs periaate, jonka mukaan toimintatutkimusta arvioidaan sen vaikutuksia, hyötyjä ja 

osallistujien voimaantumista tarkastellen. Tärkeää on huomioida, että tutkija ei huomaa-

mattaan kaunistele tuloksia, tieto siitä, ettei jokin käytäntö tutkimuksen mukaan toimi, on 

merkityksellinen ja arvokas. Viides periaate on havahduttavuus. Hyvä tutkimus havahdut-

taa; se saa kokemaan, tuntemaan ja pohtimaan asioita uudella tavalla. Parhaimmillaan 

hyvä tutkimus koskettaa ja tekee pysyvän vaikutuksen. Tähän kyetäkseen tutkijan tulee 

saada teksti elämään, hänen tulee pystyä luomaan lähes kaunokirjallista tekstiä ilmiöstä, 

jota hän on tutkinut. (Heikkinen & Syrjälä 2010, 160.) 

Ennen kehittämishankkeen aloittamista olin käynyt vuosien mittaan useita keskusteluita 

työyhteisössäni, joiden perusteella ajattelin, että on itsestään selvää, että yksiköissämme 

tulisi hyödyntää digitaalisia palveluita. Kehittämishankkeen aikana oli kuitenkin itsestään 

selvää, joskin siitä piti aika ajoin muistutella itseä, että tutkimus toteutetaan neutraaleista 

lähtökohdista ilman ennakkoajatuksia tai toiveita siitä, mikä aineistonkeruun tai kehittä-

mishankkeen lopputulos on. Tämä ei loppujen lopuksi ollut vaikeaa, viimeistään tietotur-

vanäkökulmaan syventyminen herätti ajattelemaan, ettei minkään tule olla ”itsestään sel-

vää”, vaan asiaa tulee harkita ja suunnitella tarkkaan. 

Kaikkien tähän kehittämishankkeeseen osallistuneiden mukana olo perustui vapaaehtoi-

suuteen. Toteutukseen osallistuneiden nuorten huoltajilta kerättiin kirjalliset suostumukset 

(liite 4) tutkimukseen osallistumisesta. Yhden 17-vuotiaan nuoren huoltajaa ei yrityksistä 

huolimatta tavoitettu. Nuori antoi kuitenkin itse suostumuksensa osallistumiseensa, ja 

vanhemmalle oli lähetetty asiaa koskeva viesti, jonka hän oli todisteellisesti vastaanotta-

nut. Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan sihteeri Elina Pekka-

rinen (2018) toteaa, että vaikka lähtökohtaisesti alaikäisen vanhemmalta tai muulta huolta-

jalta tulee aina olla lupa siihen, että lapsi voi osallistua tutkimukseen, voidaan tästä kui-

tenkin poiketa tietyin ehdoin. Tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuuden lisäksi ensi-

sijaisen tärkeää on, että tutkimukseen osallistujalla on riittävästi tietoa tutkimuksen tarkoi-

tuksesta ja seurauksista sekä aineiston käsittelystä. Pekkarisen mukaan silloin, kun lap-

sen voidaan katsoa olevan riittävän kypsä tekemään päätös osallistumisestaan kuule-
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mansa perusteella, ja kyseessä on tutkimus, joka ei vahingoita lasta, ei vanhempien an-

tama lupa ole välttämätön. Tähän nojaten ja nuoren kanssa aiheesta keskusteltuani tein 

päätöksen, että tämä 17-vuotias nuori sai osallistua tutkimukseen. Sen sijaan 15-vuotias 

nuori, jonka vanhemmalle ei saatu todistettavasti välitettyä tietoa tutkimuksesta ja varmis-

tettua suostumusta, ei osallistunut tutkimukseen, vaikka olisi siihen itse ollut valmis. Jälki-

käteen ajatellen ja tutkittavan aiheen huomioiden myös kyseinen 15-vuotias nuori olisi 

voinut osallistua tutkimukseen omalla suostumuksellaan. 

Nuoret allekirjoittivat myös itse omat suostumuslomakkeensa (liite 5). Lastensuojeluyksi-

köiden työntekijöitä informoitiin aiheesta sekä suullisesti että kirjallisesti (liite 6). He antoi-

vat suostumuksensa suullisesti osallistuessaan työkonferensseihin. Miltään osallistu-

jaryhmältä ei kerätty mitään potilas-, asiakas- tai osoitetietoja tutkimusta varten. Kaikki 

kerätty tieto hävitettiin analyysivaiheen jälkeen. 

7.3 Riskit 

Suunnitelmavaiheessa tehdyn arvion mukaan tämän tyyppisen kehittämishankkeen suu-

rimmat riskit liittyvät aineiston keruuseen. Lastensuojelutyö on hektistä, ja hankkeen koh-

teena oleviin yksiköihin asiakkaita voi tulla ilman minkäänlaista ennakkoilmoitusta. Toi-

saalta sijoitukset voivat myös päättyä hyvin nopeasti. Työntekijäresurssit ovat rajalliset ja 

tilanteet työpaikalla vaihtelevat usein. Näistä syistä sekä asiakkaiden että työntekijöiden 

osallistamiseen liittyy riskejä. Kyseiset riskitekijät pyrittiin huomiomaan suunnittelemalla 

tekemistä ja aikataulua tarkasti, mutta kuitenkin niin, että se olisi mahdollisimman jousta-

va. Toinen suunnitteluvaiheessa huomioitu riskitekijä oli asiakkaiden sekä heidän van-

hempiensa sitouttaminen ja motivoiminen kehittämishankkeeseen. 

Riskit eivät toteutuneet lainkaan siinä mittakaavassa, missä pelkäsin. Nuoret motivoituivat 

hankkeeseen hyvin, joskin aikataululliset haasteet estivät muutaman nuoren osallistumi-

sen, mikä oli sinällään sääli. Vanhempien poisjääminen aineistonkeruusta luonnollisesti 

vaikutti riskeihin, kun osallistujia oli alkuperäistä suunnitelmaa vähemmän. Toisaalta näin 

ollen riski aikataulun toteutumattomuudesta jäi pois. Nuoret eivät olleet kaikissa tapaami-

sissa optimaalisella tavalla motivoituneita, mutta kerätty aineisto oli riittävä, mikä on loppu-

tuloksen kannalta tärkeintä. Alkuperäisenä ajatuksena oli, että kaikkien yksiköiden työnte-

kijät olisivat päässeet osallistumaan työskentelyyn. Tämä ei kuitenkaan toteutunut täysin. 

Kaksi kehittämisryhmän tapaamista jouduttiin perumaan sairastumisten vuoksi, ja myös 

yksiköiden asiakastilanteet asettivat rajoituksensa työskentelylle.  Jatkotyöskentelyssä on 

kuitenkin mahdollista osallistaa kaikkia työntekijöitä. 
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7.4 Johtopäätökset 

Siinä missä sosiaalinen media on jo lähes kaikkien suomalaisten arjessa, ovat julkiset 

toimijat vasta lapsenkengissä sen käyttämisessä. Sama ilmiö näkyy myös laajasti palve-

luiden digitalisoimisessa. Saurin (2017, 41) mukaan syynä voi olla muun muassa se, että 

kunnallishallinnolle on tyypillistä nähdä uudet kommunikaatiokanavat teknologiana sen 

sijaan että ne nähtäisiin mahdollisuuksia avaavina sosiaalisina ilmiöinä. Kehittämishank-

keen kohteena olleiden lastensuojeluyksiköiden lähtötilanne ei siis välttämättä juurikaan 

poikennut valtakunnallisesta, ”keskiarvoisesta” tilanteesta. 

Tämän raportin aiempaa aiheeseen liittyvää tutkimusta esittelevässä luvussa 4.2 nostettiin 

esiin useita joko lasten ja nuorten kanssa käytettäviin tai laajemmin sosiaalialalle soveltu-

viin digitaalisiin palveluihin liittyviä tutkimuksia, joissa todettiin digitaaliset palvelut useilla 

tavoilla järkeviksi ja tarpeellisiksi (esim. Granholm, 2016; Hakola, 2012; Korhonen, 2017). 

Tämä kehittämishanke vahvisti ajatusta siitä, että digitaalisten palveluiden käyttöönotto 

myös kehittämishankkeen kohdeorganisaation lastensuojeluyksiköissä on tarpeellista ja 

perusteltua. Raportissa esitelty aiempi tutkimus aiheesta puoltaa ajatusta siitä, että digi-

taalisia palveluita kehittämällä toiminnasta voidaan kehittää asiakaslähtöisempää ja moni-

puolistaa vuorovaikutuskanavia.  

Tässä kehittämishankkeessa kerätyn materiaalin perusteella lastensuojeluyksiköissä voi-

daan käynnistää digitaalisten palveluiden käyttäminen osana markkinointia. Viestintää 

koskien lastensuojeluyksiköissä tulee jatkaa teeman käsittelemistä yhdessä tietosuojasta 

ja – turvasta vastaavien tahojen kanssa. Kehittämishanke tarjosi tärkeää tietoa siitä, että 

esimerkiksi jonkin yksittäisen viestintäpalvelun käyttöönottamisessa tulee huomioida mo-

nia näkökulmia ja tekijöitä. Tähän liittyvä pohdinta on kohdeorganisaation tasolla käyttö-

kelpoista paitsi lastensuojeluyksiköissä myös esimerkiksi nuorisopsykiatrian osastoilla. 

Kehittämishanke korosti myös nuorten äänen kuulemisen merkitystä osana kaikkea toi-

mintaa. Toimintatutkimukselle tyypillisesti tässä kehittämishankkeessa osallistettiin myös 

työntekijöitä, mikä oli parhaan lopputuloksen saamiseksi välttämätöntä. Myös Ojasalo 

kumppaneineen (2014, 59) toteaa, että yhteisön jäsenet ovat oman asiansa asiantuntijoi-

ta, ja muutokseen motivoituessaan omaavat ratkaisun avaimet.  

Auvinen ja Jaakkola (2018, 56) muistuttavat, että pienissäkin digitaalisten palveluiden 

käyttökokeiluissa tulee muistaa, että asioista keskustellaan avoimesti kaikissa kehittämi-

sen vaiheissa. Muutosten vakiinnuttaminen käytäntöön vaatii usein sinnikästä ja rohkeaa 

kokeilemista, suunnitelmaa tulee uskaltaa muuttaa, jos jokin kohta koetaan epäsopivaksi 

kokeilun jälkeen. Digitaalisten palveluiden käyttöönottaminen vaatii jostain vanhasta luo-
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pumista, onkin tärkeää muistutella välillä mieliin, miksi tämän kaltaiseen kehittämiseen on 

ryhdytty ja mihin tällä pyritään. 

Palveluiden digitalisoiminen haastaa työntekijöitä opettelemaan uusia tapoja tehdä työtä 

ja omaksumaan uudenlaisia palveluita ja sovelluksia. Työntekijöiden on tärkeä ymmärtää 

palveluihin liittyvät lait ja säännökset sekä kyetä huomioimaan palveluihin liittyvät mahdol-

lisuudet ja riskit. Palveluiden kehittäminen ei ole mahdollista ilman työntekijöitä (Ström-

berg-Jakka 2010, 124.) Muutos syntyy harvoin itsestään. Työntekijöitä tarvitaan kehittä-

mään toimintaa, oleellista siinä on työntekijöiden oma halu muutokseen. Tässä kehittä-

mishankkeessa työntekijät olivat aktiivisesti mukana kehittämistyössä, ja suhtautuivat toi-

minnan kehittämiseen positiivisesti. Se luo hyvän pohjan myös jatkokehittämiselle. 

Kuten tässä raportissa on aiemmin todettu, on palveluiden digitalisoimisesta vielä matkaa 

digitalisaatioon. Siun soten strategiassa mainittu digitalisaatio ei toteudu ainakaan lasten-

suojelussa strategian voimassaoloaikana. Tämän kehittämishankkeen aikana on kuitenkin 

ollut mielenkiintoista pohtia sitä, mihin suuntaan olemme menossa. Mitä digitalisaatio voisi 

meillä tarkoittaa, ja millaisin askelin sitä kohti pyritään? Itsestään se ei synny, se on sel-

vää. Oleellista ei mielestäni myöskään ole niinkään se, millaisilla ohjelmilla tai tavoilla asi-

oita tehdään kuin se, että uskalletaan ja halutaan kehittää ja tehdä. Puhuttaessa digitali-

saatiosta tai palveluiden digitalisoimisesta yleisellä tasolla, puhutaan usein hyvin pitkälle 

viedyistä teknologisista keksinnöistä tai toimintamalleista. Täytyy kuitenkin muistaa, että 

kuten raportissa on aikaisemminkin todettu, on kuntasektorin digitalisaatio vielä alkuteki-

jöissä. Tämän kehittämishankkeen tavoitteena on alusta asti ollut tavoitella realistista ar-

jen työn kehittämistä. Kehittäminen olisi voitu aloittaa jollain trendikkäällä ja tiukasti tässä 

ajassa kiinni olevasta palvelusta, vaikka hyvinvointitietojen mittaamiseen käytettävien 

sormusten hyödyntämisestä sijoitettujen nuorten hyvinvoinnin parantamisessa. Tämä ei 

kuitenkaan olisi ollut millään tavalla realistista tai kestävää. Kaikkeen tekemiseen tulee 

luoda ensin pohja, jonka päälle voidaan rakentaa uutta.  

Sekä Juha Sipilän hallituksen ohjelman (2015, 27) että Siun soten strategian (2016) ta-

voitteena on sekä digitalisaatio että kustannustehokkaiden toimintojen tuottaminen. Halli-

tusohjelmassa digitalisaatio on mainittu kustannustehokkuutta lisääväksi tekijäksi, Siun 

soten strategiassa ei ole asetettu näin suoraviivaista tavoitetta, vaikkakin on selvää, että 

kaikella kehittämisellä pyritään palveluista kehittämään nimenomaan kustannustehokkai-

ta. Tässä kehittämishankkeessa kustannustehokkuus ei ollut kehittämistä ohjaajavana 

tekijänä, mutta se huomioitiin luonnollisesti sekä kehittämisryhmän että ohjausryhmän 

keskustelussa. Kehittämisnäkökulma oli työn laadun lisäämisessä (sekä asiakas- että 

työntekijänäkökulmasta), resursseja kuitenkaan unohtamatta. 
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GDPR:n eli Yleisen tietosuoja-asetuksen linjaus siitä, että lapsen henkilötietojen keräämi-

sestä tulee olla vanhemman suostumus, kun lapsi on alle 16-vuotias, ei ole sekään auko-

ton lasten tietoturvan varmistaja. Kuten aiemmin todettu, lapset ovat hyvin harvoin tietoisia 

siitä, mihin joskus hyvinkin arkaluontoisiin tietoihin sovelluksilla voi olla pääsy ja mihin 

heidän tietojaan voidaan luovuttaa. (Pohjola 2017, 1-2, 9-10, 63.) Sama pätenee myös 

osaan lasten vanhemmista. Lapset ja nuoret pääsevät usein täysin vapaasti lataamaan 

älylaitteilleen sovelluksia, myös vaatimuksen vanhemman suostumuksesta pystyy helposti 

halutessaan ohittamaan. Aikuisten tulisi pystyä aukottomammin turvaamaan lasten ja 

nuorten toimiminen digimaailmassa. Tässä kehittämishankkeessa todettiin, ettei esimer-

kiksi WhatsApp ole soveltuva palvelu kohdeorganisaation lastensuojeluyksiköille, koska 

se vaatii puhelinnumeron jakamisen kaikille samaan ryhmään kuuluville. Tämä on luonnol-

lisesti vain yhdeltä ”sadepilveltä” suojautumista, monia suurempia ”myrskyjä” pyörii jatku-

vasti digitaalisia palveluita käyttävien lasten ja nuorten ympärillä. Toisaalta on tärkeä 

muistaa, kuten Korpisaari kumppaneineen (2018, 139–140) jo aiemmin muistutti, että lap-

silla on oikeus toteuttaa sananvapauttaan ja yksityisyyttään tietoyhteiskunnan palveluita 

käyttämällä. 

Lastensuojelun asiakkuudessa olevien lasten ja nuorten tulee olla aivan erityisen suojelun 

kohteena (Saastamoinen 2010, XV). Toisaalta on tärkeää arvioida, miltä suojellaan ja 

miten. Kaikkiin digitaalisiin palveluihin liittyy riskejä; toisaalta riskit ovat läsnä kaikessa, 

mitä teemme. Lastensuojeluyksikköön sijoitettu nuori voi vaarantaa joko omansa tai jon-

kun muun nuoren tietosuojan käyttämättä mitään digitaalista palvelua. Esimerkiksi toisen 

nuoren luvaton kuvaaminen lastensuojeluyksikön tiloissa ja kuvan levittäminen vaaranta-

vat asiakkaana olevan tietosuojaa. Lastensuojelun asiakkuudessa olevien lasten ja nuor-

ten turvallisuutta tarkastellaankin kovin suppeasti, jos sitä ajatellaan vain jonkin yksittäisen 

palvelun näkökulmasta. Tietynlaisen toiminnan tai joidenkin palveluiden kieltäminen ei 

sinällään automaattisesti lisää turvallisuutta, monessa tapauksessa asiakkaana olevilla 

nuorilla on jo nyt käytössään kyseiset palvelut. Työntekijän ja aikuisen rooliin kuuluu kai-

kenlaiseen (digi)turvallisuuteen liittyvä kasvatus ja opastus. Saastamoinen (2010, 3) tote-

aa, että sijaishuollossa lapsen arjesta vastaavien aikuisten tulee opettaa lasta kantamaan 

vastuuta arjestaan ikätasoisesti sekä opettaa häntä noudattamaan sääntöjä ja sopimuk-

sia. Näin ollen kieltämisen sijaan tulisikin opettaa, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. 

Salasuo kumppaneineen (2019, 136) toteaa, ettei lapsilla ja nuorilla ole muistikuvia muus-

ta todellisuudesta, kuin tästä älylaitteiden ja sosiaalisen median maailmasta. Voidaksem-

me suojella lapsia ja nuoria heille haitalliselta sisällöltä ja heitä vahingoittavilta ihmisiltä, 

meidän tulee tietää, mitä he tekevät. Siihen kyetäksemme, meidän tulee sekä työntekijöi-

nä että vanhempina tietää, millaisissa sovelluksissa ja millaisilla alustoilla lapsemme ai-
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kaansa viettävät. Kuten Noppari ja Kupiainen (2015, 117–118) muistuttavat, kehittyvät ja 

muuttuvat sosiaalisen median palvelut sellaisella tahdilla, että tottumattoman käyttäjän on 

vaikea pysyä mukana. Tämä luo luonnollisesti lisähaasteen. Teknologiavaikuttaja Linda 

Liukas (2019, 9) muistuttaa kuitenkin, ettei teknologia ole mitään ilman tarinoita ja keskus-

teluita, joilla ihmiset teknologian ympäröivät. Meidän tulisikin nykyistä enemmän nähdä 

kokonaisuuksia yksittäisten palveluiden tai sovellusten sijaan – mahdollisuus hyväksikäyt-

töön vaanii yhtälailla läheisellä ostarilla kuin nuorten suosimassa pikaviestipalvelussa. 

Oleellista onkin, miten me asioista näemme, ja mitä niistä puhumme. Digitaalisuus on 

kaikkialla, silmien sulkeminen siltä ei auta. 

7.5 Arviointi 

Kehitettäessä jonkun työryhmän toimintaa olisi helppoa pitäytyä vain siinä, mitä ja miten 

kyseinen työryhmä toivoo kehitettävän. Vaikka lasten ja nuorten kuulemisesta ja osalli-

suudesta puhutaan paljon, uskon että erityisesti sijoitettujen lasten ja nuorten osalta ne 

ovat edelleen lapsenkengissä. Siksi jo tätä kehittämishanketta suunniteltaessa oli ilmisel-

vä, että nuorten ääni tulee saada kuuluviin – hehän ovat tämän kehittämishankkeen koh-

deryhmää aivan samalla tavalla kuin työtekijätkin. Kehittämishanke kulkikin koko matkan 

nuorten ääni edellä – uskon sen välittyvän tästä raportistakin. 

Kehittämishankkeen suurimmat haasteet liittyivät sen aikataulutukseen. Kehittämishank-

keen valmistuminen lykkääntyi sekä yksityiselämääni että työelämässä tapahtuneisiin 

muutoksiin liittyen. Vaikka aikataulun venyminen ei ollut suinkaan toiveissa, tuntui tämän 

teeman ympärillä tapahtuva kehittäminen luonnolliselta juuri siinä ajassa, jossa se lopulta 

tapahtui. Muilta osin kehittämishanke eteni suunnitelmien mukaan. Olisi ollut epärealistista 

ajatella, että tässä kohderyhmässä kaikki asiakkaana olevat nuoret olisivat olleet halukkai-

ta osallistumaan. Työyhteisön ja organisaation kehittämishalu oli positiivinen yllätys, sekä 

kehittämisryhmän että ohjausryhmän tapaamisissa saaduista kommenteista välittyi ajatus 

siitä, että kehittämishanke on yhteinen. Onkin syytä todeta, että kehittämishanke on onnis-

tunut.  

7.6 Hyödynnettävyys ja jatkokehittäminen 

Kohdeorganisaation lastensuojeluyksiköiden on mahdollista aloittaa digitaalisten palvelui-

den käyttöönottaminen hankkeessa tehdyn kehittämissuunnitelman pohjalta markkinoin-

nin osalta. Kehittämissuunnitelman käyttöön ottoon voi osallistaa suuressa määrin asiak-

kaana olevat nuoret. Suunnitelma on muokattavissa myös esimerkiksi muihin sosiaalipal-

veluihin tai vaikka nuorisopsykiatrian osastolle soveltuvaksi. 
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Jatkokehittämisessä lastensuojeluyksiköiden osalta vanhempien näkemykset olisi tärkeää 

saada kuuluviin. Erityisen kiinnostavaa olisi nostaa esiin, miten lastensuojeluyksiköistä 

voitaisiin tukea digitaalisin palveluin etävanhempien ja muiden kauempana asuvien läheis-

ten yhteydenpitoa yksikköön ja lapseen tai nuoreen. Toisaalta tärkeää on muistaa myös 

asia, jonka Riitta Laakso toteaa uunituoreessa (2019,75) tutkimusraportissaan: lastensuo-

jeluyksiköiden tulee tukea myös muita lapselle tärkeitä ja läheisiä ihmissuhteita kuin vain 

perhesuhteita. Erityisen tärkeää lapselle on saada olla itse osaltaan määrittelemässä sitä, 

keitä hänelle läheiset ihmiset ovat ja miten hän pitää heihin yhteyttä.  

Nuoret nostivat tässä kehittämishankkeessa voimakkaasti esiin arjen lastensuojeluyksi-

kössä. Mielenkiintoista olisikin tarkastella asiaa pidemmälle siitä näkökulmasta, että miten 

nuoret laajemmin arkensa ja elämänsä ollessaan sijoitettuna lastensuojeluyksikköön ko-

kevat, ja mitä he siitä esimerkiksi ottamiinsa valokuviin nostaisivat. Muita kiinnostavia ke-

hittämisen kohteita ovat digitaalisin keinoin lastensuojeluyksiköissä tehtävän työn kehittä-

minen esimerkiksi omaohjaajuuden näkökulmasta. Myös sijoitettujen nuorten osallisuuden 

lisääminen digitaalisin keinoin olisi tärkeä jatkokehittämisen aihe. 

Sosiaalialan digitalisaatio on aiheena varsin kiehtova. Mitä se tarkoittaa ja mitä sillä voitai-

siin saavuttaa? Miten asiakkaan rooli muuttuu digitalisaation myötä, kun osallisuus lisään-

tyy väistämättä, mitä se tarkoittaa niiden perheiden näkökulmasta, jotka eivät osallisuu-

teen motivoidu? Esimerkiksi lastensuojelun digitalisaatiota olisi mielenkiintoista lähestyä 

laajasti ilmiön näkökulmasta eikä välttämättä niinkään esimerkiksi yhteen palveluun po-

rautuen. 

Tätä kehittämishanketta tehdessä ja teoriakirjallisuutta kahlatessa heräsi kehittäjässä (jäl-

leen) halu nostaa lastensuojelun asiakkaiden todellisuutta entistä laajemmin esille. He 

ovat niin paljon muutakin kuin taustansa, perhetilanteensa ja oirekuvansa summa. Meillä 

on joka puolella Suomea lukemattomia pieniä ja suuria selviytyjiä, lapsia ja nuoria, joita 

kukaan ei ole kuullut. Heidän äänensä esille tuominen muissa kehittämishankkeissa ei 

suoranaisesti ole tähän kehittämishankkeeseen liittyvää jatkokehittämistä, mutta kehittä-

mishankkeen herättämää kehittämistarvetta kuitenkin. Haluankin osaltani tuoda ”kentän” 

kiitoksen kaikille teille (esim. Eronen, Heino, Laakso, Pösö), jotka erityisesti viime vuosina 

olette tuoneet sijoitetun lapsen ääntä kuuluviin. Lopetan tämän raportin Laakson (2019, 

78) viisaasti muotoiltuun ajatukseen siitä, että samaan aikaan, kun puhumme tarpeesta 

panostaa varhaisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin, tulee meidän muistaa, että huostas-

sa olevat lapset ja nuoret ovat elämänsä alussa. Heitä koskevien palveluiden kehittämi-

nen tuleekin nähdä myös ennaltaehkäisyyn panostamisena, nämä lapset ja nuoret eivät 

saa olla viimesijaisia kehittämisen kohteita. 
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