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JOHDANTO

Suomessa keväällä 2020 covid-19-viruksen aiheuttama poikkeustila, sekä poikkeustilan
myötä vallinneet kokoontumis- ja liikkumisrajoitukset, haastoivat diakoniatyötä kohtaamaan digiloikan toteuttamisen nopealla aikataululla. Rajoitukset pakottivat diakoniatyöntekijöitä miettimään, kuinka kohdata asiakkaita ilman mahdollisuutta kasvotusten tapaamiseen. Diakoniatyön ytimen ajatellaan olevan kokonaisvaltaisessa kasvotusten kohtaamisessa (Thitz 2013, 5–6).
Diakoniatyön tavoite on olla siellä missä ihmiset ovat. Diakoniatyön vahvuus on ihmisten
kohtaaminen kokonaisvaltaisesti kasvotusten. Digitaalisuuden mukanaan tuoma yhteiskunnallinen kehitys haastaa tätä kohtaamisen ydintä ja kontekstia. (Hintsala & Ketola
2012, Kirkkohallitus 2020, 15–16.) Vaikka teknologian kehittyessä periaatteet ja käytännöt
muuttuvat, tulee samalla pitää kiinni työn perusarvoista ja tavoitteista. (Kivivasara, Kallela
& Pellikka 2017, 17).
Ihmiset ovat yhä enemmän läsnä samaan aikaan sekä verkossa että verkottomassa maailmassa. Nämä kaksi ulottuvuutta eivät sulje toisiaan pois. Verkko ja digitaaliset alustat iso
ovat osa joka päiväistä elämää. Digitaaliset alustat mahdollistavat meille tiedon, avun ja
ohjauksen hankkimisen sekä asioimisen monissa arkipäivissä asioissa. Virtuaalimaailmasta etsitään myös seuraa, viihdykettä ja iloa. (Granholm 2016, 13, 21.)
Diakoniatyön digitalisaatiota käsiteltiin vuoden 2018 Yksinäisyyden monet kasvot diakoniabarometrissä. Vaikka varsinaista digidiakoniaa ei barometrin mukaan vielä tehty, tarkastelivat diakoniatyöntekijät digitalisoitumista yhteisen huolen, haasteiden ja mahdollisuuksien kautta. (Wallenius 2018, 67, 70.) Ovet auki- Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026 (Kirkkohallitus 2020, 9) asettaa palveluiden tarpeenmukaisen
digitalisoimisen ja verkossa tiedottamisen sekä näkyvän ja aidon läsnäolon tärkeiksi tavoitteiksi.
Granholm (2016, 13) esittelee käsitteen sulautuva sosiaalityö, joka yhdistää kasvotusten
ja virtuaalisesti tehtävän sosiaalityön. Siinä asiakas kohdataan joustavasti sekä kasvotusten että virtuaalisesti myös asiakkaan toiveita kuunnellen. Sulautuvan sosiaalityön viitekehys toimii myös pohjana tulevaisuuden sosiaalialan työn kehittämiselle.
Tämän soveltavan tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata digitalisaation, erityisesti covid-19-kriisin myötä tapahtuneita muutoksia diakoniatyössä. Opinnäytetyön tarkoituksena
on digitaalisen työotteen vahvistaminen, edistäminen ja hyvien toimintatapojen löytäminen
diakoniatyöhön. Opinnäytetyön tavoitteena on dokumentoida diakoniatyössä tapahtuneita
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covid-19-pandemian rajoitustoimista johtuvia muutoksia keväällä 2020 sekä kuvata diakoniatyön digitaalisia työtapoja ja niissä tapahtunutta kehitystä ennen pandemiaa ja sen aikana. Lisäksi opinnäytetyössä tarkastellaan diakoniatyöntekijöiden kokemuksia digitaalisesta muutosprosessista osaamis- ja muutosjohtamisen näkökulmasta.
Tämä soveltava tutkimus toteutettiin yhdessä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston kanssa. Toiminnallisen osaston vastuuna on kirkon diakoniatyön ja sielunhoidon kehittäminen. Tutkimus on rajattu koskemaan kevään 2020
huhti-toukokuun kokemuksia. Työssä käytetään teemahaastattelua diakoniatyössä tapahtuneen digiloikan kokemuksien keräämisen keinona.
Tämä soveltava tutkimus koostuu kahdeksasta eri pääluvusta sekä niiden alaluvuista.
Johdantoluvussa esitellään työntarkoitus ja ajankohtaisuus. Luku kaksi koostuu toimeksiantajan, evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksen esittelystä. Sen lisäksi luvussa kerrotaan miltä diakoniatyö näyttää 2020-luvun alun Suomessa. Luvussa kolme kerrotaan
työn tarkoitus ja tavoitteet sekä tutkimustehtävä. Luvuissa neljä ja viisi käsitellään digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja haasteita sosiaali- ja terveysalla sekä digitaalista muutosprosessia ja sen johtamista. Yhdessä nämä teoriat muodostavat tämän soveltavan tutkimuksen tietoperustan. Luku kuusi käsittää tämän soveltavan tutkimuksen toteutuksen kokonaisuudessaan metodologisine lähtökohtineen. Luvussa seitsemän esitellään tulokset. Luku kahdeksan koostuu pohdinnasta ja arvioinnista. Siinä käydään läpi tulosten tarkastelu, johtopäätökset, soveltavan tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus sekä
jatkokehittämisehdotukset.
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2.1

OPINNÄYTETYÖN TAUSTA JA KOHDE ORGANISAATIO
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus

Opinnäytetyön kohdeorganisaationa toimii Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston diakonian ja sielunhoidon yksikkö. Kirkkohallitus hoitaa kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa. Se valmistelee kirkolliskokoukselle esitettäviä
asioita ja huolehtii tekemiensä päätöksien täytäntöönpanosta. Kirkkohallitus myös valmistelee ja antaa Suomen valtioneuvoston kirkolta pyytämät lausunnot. (Suomen evankelisluterilainen kirkko 2020a.)
Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu noin neljä miljoonaa jäsentä. Jokainen jäsen kuuluu oman kotikuntansa seurakuntaan. Seurakuntien organisaatio muistuttaa kuntaorganisaatiota, seurakunnilla on laaja toiminnallinen, taloudellinen ja hallinnollinen itsenäisyys. Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Seurakuntayhtymässä päätökset tekee yhteinen kirkkovaltuusto. Suomessa on yhdeksän hiippakuntaa, jotka seurakunnat muodostavat. Jokaisen hiippakunnan johtamisesta vastaa piispa yhdessä tuomiokapulin kanssa. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2020a.)
Kirkkohallitus on osa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallintoa yhdessä piispainkokouksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen kanssa. Kirkkohallitus perustettiin 76 vuotta
sitten jatkosodan loppuvaiheilla hallinnoimaan ulkomaalaisten avustuksien jakamista seurakunnille ympäri Suomea. Toiminnallisen eli hengellisen työn kehittämisen vastuu siirtyi
Kirkkohallitukselle vasta myöhemmin. Kirkkohallituksen juuret taloushallinnon hoitajana
ovat kuitenkin yhä edelleen olemassa kirkkohallituksen toimiessa yhä kirkon keskusrahaston hallituksena. (Huokuna 2020; Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2020a.)
Kirkkohallituksen toiminnallinen osasto pitää sisällään diakonian lisäksi kasvatus- ja perheasiat, jumalanpalvelus ja yhteiskunta osaston sekä kirkon koulutuskeskuksen. Diakonia
ja sielunhoidon osaston tehtävänä on kehittää diakonia-alaa sekä hoitaa alaan liittyviä erityistehtäviä yhdessä seurakuntien, hiippakunnan ja järjestöjen kanssa. Kirkkohallituksen
tehtävänä on toimillaan edistää erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvointia sekä vaikuttaa yhteiskunnallisen kehityksen kirjoon arvoista lähtien. (Suomen
evankelis-luterilainen kirkko 2020b.)

2.2

Diakoniatyö 2020-luvun Suomessa

Diakoniatyö on kirkkolakiin perustuvaa toimintaa (Kirkkolaki 1993/1054). Jokaisessa seurakunnassa on kirkkojärjestyksen mukaan oltava diakoniatyöntekijä, mutta diakonia kuuluu myös jokaiselle seurakunnalle (Kirkkojärjestys 1991/1055). Kehotus diakoniaan tulee
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vahvasti Raamatusta. Kreikankielinen sana diakonein mainitaan useaan otteeseen Uudessa testamentissa ja tarkoittaa palvelemista. Jo varhaisessa kirkossa diakonia, palvelu,
liitettiin lähimmäisenrakkauteen. (Malkavaara 2015, 7.) Tässä työssä määritellään diakoniatyön tarkoittavan juuri diakonian viranhaltijoiden tekemää työtä.
Ihmisten kohtaaminen vie diakoniatyön juurilleen. Seurakunnan ja diakoniatyön luoma yhteisöllisyys todentuu kohtaamisilla; sillä miten yksikö otetaan vastaan ja miten hän tuntee
tulevansa hyväksytyksi yhteisössä. (Thitz 2013, 5–6.) Diakoniatyöntekijä kohtaa työssään
hyvin monenlaisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, perheitä ja ryhmiä. Työ on hyvin
laaja-alaista ja toisinaan käytännössä jakautunut eri työaloihin kuten päihde- ja mielenterveystyöhön, vammaistyöhön ja yhteiskunnalliseen työhön. (Diakonian viranhaltijan ydinosaaminen 2010.) Virallisesti diakonia on Suomessa määritelty avuksi, jonka tarkoitus on
tavoittaa ne, joita muut eivät auta ja joiden hätä on suurin (Malkavaara & Röykäs 2015).
Kuusimäki (2013, 3) muotoilee diakoniatyön ydintehtävän olevan niiden luokse hakeutuminen, jotka jäävät ja putoavat palveluiden ulkopuolelle, palveluiden ulottumattomiin.
Diakoniatyö on kehittynyt alusta asti sairaanhoidon, sosiaalityön ja seurakuntatyön yhteisvaikutuksessa. Diakoniatyötekijät saavat nykyään koulutuksensa AMK tasoisen kaksoistutkinnon kautta. Opinnoista valmistutaan joko sosiaalihuollon tutkintoon sosionomi
(AMK)- diakoni tai terveydenhuollon tutkintoon sairaanhoitaja (AMK)- diakonissa. (Jokela
2011, 23–24.) Diakoniatyö on itsessään kehittynyt enemmän sosiaalityön suuntaan 90luvun laman jälkeen (Malkavaara 2015, 123). Diakoniatyön muutos näkyi siirtymisenä perinteisestä seurakuntatyöstä ja kokoavasta toiminnasta kohti sosiaalityön painotuksia (Hiilamo 2010, 20).
Diakoniatyön työnkuva on melko väljästi normiteltua. Yksittäisen diakoniatyöntekijän työnkuvaan vaikuttavat paljon seurakunnan painotukset sekä työtä tekevän diakoniatyöntekijän kiinnostuksen kohteet. Diakoniatyö on paljon tekijänsä näköistä. (Hiilamo 2010, 22.)
Seurakunnan hallinnon ja henkilökunnan toimintaa ohjaavat kuitenkin kirkkolaki ja kirkkojärjestys. Kirkkolaki on eduskunnan hyväksymä erillislaki, jota kirkkojärjestys täydentää.
Näiden lisäksi seurakunnilla on omat sisäiset ohjeet ja johtosäännöt. (Niinistö 2019, 22.)
Laman vaikutukset diakoniatyön luonteeseen ovat näkyvillä vielä tänäkin päivänä, kun
diakoniatyö muokkautui pysyvästi hyväntekeväisyys- ja sosiaalityön välimuodoksi. Diakonityö on ylivoimaisesti suurin kolmannen sektorin ammattiryhmä, joka tekee yhteystyötä
kuntien sosiaalityöntekijöiden kanssa. Hyvinvointivaltion aukkojen täyttäminen ja kolmannen sektorin työn näkyvyyden eteen työskentely on edelleen diakoniatyölle arkipäivää.
(Kummel-Myrskog 2015, 281–282, 286.) Diakoniatyö määritelläänkin usein kirkon teke-
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mäksi sosiaalityöksi, mutta on selkeää, ettei määritelmä riitä tai tee täyttä oikeutta diakoniatyölle. Vaikka diakoniatyöntekijöiden tekemän työpanos hyvinvointivaltion tärkeänä
osana on suurin kautta pohjoismaiden, on kristillisellä vakaumuksella ja hengellisen työn
osaamisella vaikutus siihen, miten ja miksi diakoniatyötä tehdään. (Nissen 2017, 357–
378.)
Diakoniatyön rooli yksittäisten ihmisten kohtaamisessa on evankelisluterilaisessa kirkossa
suuri verrattuna muihin kirkon työntekijöihin. Ihmiset hakeutuvat diakoniatyön piiriin hyvin
erilaisissa elämäntilanteissa. Ikäluokista yli 70-vuotiaat hakeutuvat määrällisesti useimmiten diakoniatyönpiiriin (taulukko 1), mikä vahvistaa näkemystä siitä, että diakoniatyö on
paljolti vanhusten kanssa tehtävää työtä. Työelämän ulkopuolisuuteen liittyvät kohtaamiset ovat nousseet, samoin kouluun ja opintoihin liittyvät kohtaamiset. Määrällisesti vähiten
diakoniatyöntekijät kohtaavat alle 18-vuotiaita, jotka ikäluokkana kuuluvat lapsi- ja nuorisotyön piiriin. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2020c.)
TAULUKKO 1. Yksilökohtaamisien määrät diakoniatyössä (Raitaranta 2020a)
Tapahtuma

Kohtaamiset

Diakonia

Diakonia

Kaikki toteuttajat yht.

Kaikki toteuttajat yht.

2018

2019

2018 (sis. diakonia)

2019 (sis. diakonia)

415 306

397 683

667 519

695 697

430 205

418 184

1 214 627

1 420 045

Ikä: alle 18 v

4992

4279

18 501

36 838

Ikä: yli 70 v

99 099

107 276

132 837

152 527

278 982

285 400

387 718

490 130

35 472

42 465

52 628

80 224

266 942

314 878

299 168

378 793

14 542

23 207

22 382

43 083

yhteensä
Kohdatut
henkilöt

Muut ikäluokat
yhteensä
Työssä
Työelämän
ulkopuolella
Koulu/opiskelu

Diakoniatyön piiriin hakeudutaan usein terveyteen ja sairauteen, talouteen ja ihmissuhteisiin liittyvien asioiden takia (kuvio 1). Diakonian tilastoja 2019- analyysi nostaakin toimeentuloon, työelämän ulkopuolisuuteen sekä opiskeluun liittyvät kohtaamiset erityiseksi
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huolen aiheeksi. Ne kertovat siitä yhteiskunnan todellisuudesta, jossa työelämän ulkopuolisuus ja toimeentulon murros kohtaavat. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2020c.)
Diakoniatyön tarjoama sosiaalinen tuki perustuu moniulotteiseen ymmärrykseen asiakkaiden elinolosuhteista (Blomberg-Kroll, Kallio, Kroll & Niemelä 2015, 324, 332).
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KUVIO 1. Yksilökohtaamisien syyt vuonna 2019 (Raitaranta 2020a)
Digitalisoituminen haastaa kirkon kehittämään palveluitaan systemaattisesti kirkon olemus
ja tehtävä huomioiden. Kirkon Ovet auki- strategia vuoteen 2026 mukaan kirkolla tulisi olla
rooli teknologian kehityksessä eettiseltä ja maailmankatsomukselta kannalta. Strategian
mukaan kirkon roolin sosiaalisessa mediassa tulee kasvaa viestijästä osallistujaksi ja
osallisuuden mahdollistajaksi. Kirkon tulee näkyä ja olla läsnä verkossa, joka on todellinen
osa käyttäjiensä elämää. (Kirkkohallitus 2020, 9, 15, 18–19.) Verkossa tehtävä asiakastyö
voi tehdä sitä hyödyntävistä asiakkaita osallistuvia sekä heidän aktiivisen toimijuutensa
edistäjiä. Vuorovaikutteisuutta edellyttävät palvelut ja toiminnot verkossa tukevat yhteisöllisyyttä digitalisoituvassa yhteyskunnassa. (Kilpeläinen 2014, 6.)
Keväällä 2020 Suomeen julistettiin poikkeustilanne covid-19-viruksen aiheuttaman maailmanlaajuisen pandemian seurauksena. Mittavien toimenpiteiden myötä julkiset tilat kuten
kirjastot ja uimahallit suljettiin, kokoontumisrajoitukset astuivat voimaan ja yli 70-vuotiaat
kansalaisia kehotettiin pysymään kotona ja välttämään kaikkia kontakteja. Hoivayksiköt
suljettiin täysin ulkopuolisilta tartuntojen ehkäisemiseksi eikä vierailuja sallittu keneltäkään
hoitohenkilökuntaan kuulumattomalta. (Valtionneuvosto 2020a; Valtionneuvosto 2020b.)
Tilanne vaikutti vahvasti myös diakoniatyöhön. Covid-19-kriisin puhjettua kirkkohallitus
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viestitti kuitenkin vahvasti diakoniatyön jatkuvan kriisistä huolimatta. Työn muotoja muutettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja hallituksen ohjeiden sopivaksi nopealla aikataululla. Resursseja pyrittiin kohdentamaan erityisesti verkossa läsnäoloon ja verkon kautta
tehtävään etsivään työhön. (Kuusimäki 2020; Raitaranta, 2020b.) Samalla huomattiin, että
kirkon, ja diakonian, rooli kasvaa erilaisissa kriisitilanteissa, kuten covid-19-pandemian aikana. Kirkon tehtävä turvan, toivon ja lohdutuksen antajana korostui entisestään. (Kirkkohallitus 2020, 2.)
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3

TAVOITE, TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ

Opinnäytetyö on soveltava tutkimus Suomen evankelisluterilaisen kirkon Kirkkohallituksen
toiminnallisen osaston diakonian ja sielunhoidon yksikölle. Soveltavalla tutkimuksella tarkoitetaan Tilastokeskuksen (2018) mukaan toimintaa, joka tähtää uuden tiedon saavuttamiseen ja sitä kautta uusien menetelmien ja keinojen luomiseen tietyn ongelman ratkaisemiseksi. Miettinen ja Tuunainen (2010, 6–9) määrittelevät soveltavan tutkimuksen lähtökohdiksi juuri ongelmien ratkomisen ja ratkaisujen löytymisen. Usein yhdistetäänkin kehittäminen soveltavaan tutkimukseen, tämä tuo joustavuutta tutkimussuunnitelmaan, tällöin
metodologisen läpinäkyvyyden säilyminen on erityisen tärkeää. Soveltavan tutkimuksen
katsotaan usein olevan aikaan ja rahoitukseen sidoksissa, jolloin aiheet syntyvät yhteistyökumppanin aloitteesta ja tutkijat ovat alansa asiantuntijoita (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2018, 132–133).
Opinnäytetyön tarkoituksena on digitaalisen työotteen vahvistaminen, edistäminen ja hyvien toimintatapojen löytäminen diakoniatyöhön. Opinnäytetyön tavoitteena on dokumentoida diakoniatyössä tapahtuneita covid-19-pandemian rajoitustoimista johtuvia muutoksia
keväällä 2020 sekä kuvata diakoniatyön digitaalisia työtapoja ja niissä tapahtunutta kehitystä ennen pandemiaa ja sen aikana. Lisäksi opinnäytetyössä tarkastellaan diakoniatyöntekijöiden kokemuksia digitaalisesta muutosprosessista osaamis- ja muutosjohtamisen
näkökulmasta.
Tutkimustehtävä on kuvata digitalisaation, erityisesti covid-19-kriisin myötä tapahtuneita
muutoksia diakoniatyössä.
Opinnäytetyön tuloksista muotoillaan digitaalisesti tehtävään työhön liittyviä kehittämisehdotuksia. Kehittämisehdotukset pohjautuvat tämän soveltavan tutkimuksen tuloksiin. Tuloksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa diakoniatyöntekijöiden koulutusten suunnittelussa ja kehittelyssä. Tuloksista nousevia hyötyjä ja haasteita voidaan osaltaan käyttää
diakoniatyön kehittämishankkeissa.
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4
4.1

DIGITALISAATIO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PALVELUISSA
Digitalisaation lähtökohdat

Rinteen hallitusohjelman mukaan digitalisaatio tulee vaikuttamaan vahvasti sosiaali- ja terveyshuollossa. Hallitusohjelma vaatii julkisen sektorin palveluiden olevan kansalaisten ja
yritysten käytössä vuoteen 2023 mennessä. Erityiseksi tavoitteeksi on kirjattu digitaalisten
ja mobiilien palveluiden käyttöönotto. Digitaaliset ratkaisut nähdään jatkavan kotiin vietäviä palveluratkaisujen ketjua. (Valtioneuvosto 2019.)
Digitalisaatiolle ei ole yhtä oikeaa, yksiselitteistä tai vakiintunutta määritelmää. Valtionkonttori (2015) määrittelee digitalisaation tarkoittavan kokonaisvaltaista toimintatapojen
uudistamista, joka sisältää uusien digitaalisten teknologioiden käyttöönottoja. Digitaalisilla
teknologioilla tarkoitetaan esimerkiksi analytiikkaa, mobiiliteknologioita, pilvipalveluita ja
robotiikkaa sekä sosiaalista mediaa. Digitalisaation käsitteellä voidaan viitata tiedon tallentamiseen, siirtämiseen ja käsittelyyn tietokoneiden ymmärtämässä muodossa sekä lisäksi
myös laajemmin taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen muutosprosessiin (Koistinen-Jokiniemi, Koskiniemi, Lehtinen, Lindroos, Martikainen, Montonen, Savela & Tuomaala 2017,
6). Digitalisaatio voidaan nähdä tarkoittavan teknologian moninaisia mahdollisuuksia hyödyntäväksi yhteiskunnalliseksiprosesseiksi (Alasoini 2015, 6). Termiä ”digitaalinen media”
on käytetty luonnehtimaan tarkastelun kohteena olevaa viestintäteknologian murrosta. Digitaalisuus tarkoittaa sitä, että kaikki tieto on esitettävissä numeerisessa ja koneluettavassa muodossa. (Laaksonen, Matikainen & Tikka 2013, 12.)
Ilmarisen ja Koskelan (2015, 22–25) mukaan digitalisaatiosta on kyse silloin, kun se muuttaa ihmisten käyttäytymistä ja toimintaa, markkinoiden dynamiikkaa tai organisaatioiden
ydintoimintoja. Mikrotasolla digitalisaatio muuttaa yrityksen strategioita, ansainnan mekanismeja, tuotteita, palveluita, toimintamalleja ja osaamista. Yritystasolla digitalisaation voidaan ajatella olevan aktiivista tai passiivista. Jos yritys muuttaa ansainta- ja toimintamalleja digitalisuutta hyödyntämällä, on kyse aktiivisesta digitalisaatiosta. Mikäli yritys vain sopeutuu toimintaympäristön muutoksiin, on kyse passiivisesta digitalisaatiota.
Globaalinen rakennemuutos työelämässä muovaa toimintamalleja. Muutosta tapahtuu
työn muotoihin, sen sisältöön, merkitykseen, työnjakoihin sekä työnantaja-työntekijäsuhteisiin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019.) Digitalisaatiota koskevan ymmärryksen ja organisaation ydinosaamisen yhdistämisessä on kyse siitä, miten osaamista kehitetään
huomioiden asiakaslähtöisyys, perinteisten toimintatapojen kyseenalaistaminen, innovointi
ja kokeilunhalukkuus. Digitaalinen toimintaympäristö edellyttää toimiakseen henkilökun-
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nalta riittävää tietoteknistä osaamista ja verkostomaista työotetta. Lisäksi tarvitaan ymmärrystä digitalisaation vaikutuksesta asiakkaisiin, toimintaan ja omiin työtehtäviin. Digitalisoituminen haastaa ottamaan riskejä ja sietämään epävarmuutta. (Kivivasaran ym.
2017,18.)
Verkko luo sosiaalityöhön uudenlaisen ja innovatiivisen toimintaympäristön (Ritvanen
2017, 89). Sosiaalityön eri tehtävissä käytetäänkin yhä enemmän teknologiaa. Muutokseen on johtanut nopea ja jatkuva toimintaympäristön muutos, teknologian nopea kehittyminen yksisuuntaisesta tiedonsiirrosta vuorovaikutteiseksi, ihmisten arjen digitalisoituminen sekä sosiaalisen median kasvava käyttö. Aikaisemmin teknologiaa käytettiin lähinnä
tiedon tuotantoon, mutta 2010-luvulla teknologian käyttö on suuntautunut yhä enemmän
sosiaalityön interventioihin sekä yksilö-, yhteisö- että yhteiskunnallisellatasolla. (Kairala
2017, 7.) Siksi on tärkeää nähdä teknologia sosiaali- ja terveysalan työvälineenä, ei päinvastoin. On siis varottava, ettei kehitystyötä tehdä pelkästään teknologian tai talous- ja tehokkuusvaikuttimien ehdoilla, lähtökohtien tulisi tulla itse sosiaalityöstä. (Ritvanen 2017,
73.)
Diakoniatyön arjessa digitalisaation mukanaan tuoma todellisuus näkyy selkeästi kahdesta eri näkökulmasta. Siinä missä digitalisaatio on tuonut työntekijöiden arkeen sähköisiä työkaluja helpottamaan ja nopeuttamaan työntekoa, se samalla aiheuttaa huolta eriarvoistumisesta. Kynnys yhteydenottoihin on selkeästi madaltunut sosiaalisen median
myötä ja tehnyt diakoniatyöstä näkyvämmän ja siten tavoitettavamman. (Gävert, Isomäki,
Lehmusmies, Malkavaara, Porkka, Salojärvi, Wallenius 2018, 157; Wallenius 2018, 73.)
Diakoniatyö kohtaa entistä enemmän asiakkaita, jotka eivät osaa käyttää sähköisiä palveluita tai asiakkailla ei ole taloudellisti mahdollisuutta hankkia välineitä, joilla käyttää sähköisiä palveluita (Gävert ym. 2018, 157; Alava, Ikonen, Kela, Nikkanen & Paloviita 2020,
114).
Tässä soveltavassa tutkimuksessa yhdistetään käsitteet diakonia ja digitalisaatio toisiinsa
ja vahvistetaan digidiakonian käsitettä. Digitaalisuus käsitteenä on laaja, mutta digidiakonia käsittää digitalisaation diakoniatyön osana. Digitaalisuus mahdollistaa kehittyvän teknologian avulla etänä ja verkossa tehtävän työn myös niillä aloilla, jossa kohtaaminen perinteisesti tapahtuu kasvotusten. Tässä työssä digitaalisesti tehtävänä työnä pidetään internetin välityksellä tehtävää neuvontaa, tukea ja tiedonvälitystä. Digitaalisina työkaluina
pidetään sekä tietokoneita ja älypuhelimia että näihin välineisiin ladattavia kommunikaation mahdollistavia ohjelmia ja sosiaalisen median alustoja. Digitaalisesti tehtävä asiakastyö nähdään joko vuorovaikutteisena toimintana tai yksisuuntaisena tiedonvälityksenä.
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4.2

Digitalisaatio ja diakoniatyö

Diakoniatyötä verkkoon vie sen perusajatus olla siellä missä ihmiset ovat. Kirkon ja diakoniatyön tavoitteena on olla jäsentensä elämässä ja arjessa mukana. Verkossa tehtävässä
työssä kirkon työntekijät usein tasapainottelevat kahden roolin kanssa; kohtaajan ja oikean tiedon välittäjän roolissa. Siinä missä verkossa tehtävä työ nähdään ihmisten kohtaamisena ja auttamisena, sen koetaan myös vahvasti olevan viestintää ja oikean tiedon
jakamista. Nämä kaksi verkkotyön ominaisuutta eivät sulje toisiaan pois. (Hintsala & Ketola 2012.)
Digitaalisien työvälineiden käyttö asiakastyössä haastaa diakoniatyöntekijöitä näkemään
työnsä uudella tavalla. Teknologian käyttöönottoa saattaa hidastaa ajastus siitä, että diakoniatyön ydin perustuu ihmisten kohtaamiseen kokonaisvaltaisesti kasvotusten, läsnä ollen. Tähän ajatukseen sisältyy myös huoli siitä, ettei tämä diakonian ydin toteudu etänä,
digitaalisesti toteutuneissa, kohtaamissa. (Wallenius 2018, 78; Thitz 2013, 5–6.)
Diakoniatyön digitalisoitumista käsiteltiin laajasti vuoden 2018 Diakoniabarometrissa. Barometrin mukaan diakoniatyöntekijät käyttivät sosiaalisen median viestintäkanavia vielä
melko vakiintumattomasti. Facebook nousi käytetyimmäksi sosiaalisessa mediassa tehtävän diakoniatyön alustaksi, kun taas Messenger, WhatsApp tai Chat-palvelut olivat vielä
tuntemattomampia (kuvio 2). Videokeskusteluita, palveluneuvontaa tai -ohjausta verkossa ei vielä juurikaan pidetty. Sähköinen asiakasrekisteri sen sijaan oli käytössä suurimmassa osassa seurakuntia. (Walleniuksen 2017, 66, 69, 78.)
Asiakasrekisterijärjestelmä
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KUVIO 2. Sähköisten työkalujen käyttö seurakuntien diakoniatyössä (N=384–391) (Wallenius 2017, 68)
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Sähköisten työkalujen käyttöönotto näytti olevan suoraan verrannollinen seurakunnan kokoon (kuvio 3). Mitä suurempi seurakunta, sen enemmän seurakunnassa käytettiin barometrin mukaan esimerkiksi sosiaalista mediaa työvälineenä. (Wallenius 2017, 55.) Laaksonen ym. (2013, 9–13, 20) toteavat sosiaalisen median muotojen kasvavan, muuttuvan
ja vanhenevan nopeasti. Sosiaalinen media on muokannut perinteistä yhteisöllisyyden käsitettä rajusti uusiksi. Sen myötä pystytään luomaan edullisia ja monipuolisia tapoja luoda
kontakteja eri ihmisten ja ihmisryhmien välille. Samalla sosiaalinen media muokkaa vanhoja toimintatapoja uusiksi ja vaatii jatkuvaa oppimista. Tämä haastaa sen käyttäjät jatkuvaan oppimiseen ja avoimuuteen uusille toimintatavoille.
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KUVIO 3. Diakoniatyössä käytetyt viestintävälineet. Sosiaalisen median kanavia melko
paljon tai paljon käyttävät asukasluvun mukaan (N=272–323). (Wallenius 2017, 55)
Diankoniatyöntekijöiden vastauksista nousee selkeästi esiin sekä digitalisaation mukanaan tuoma huoli, että mahdollisuudet. Erityiseksi huolenaiheeksi koettiin eriarvoisuuden
lisääntyminen niiden keskuudessa, jotka ovat jo muutenkin ovat yhteiskunnan ulkopuolella. Erityisesti digitalisoitumisen ja ihmisten kokonaisvaltaisen kohtaamisen yhdistäminen
mietityttivät diakoniatyöntekijöitä. Mahdollisuuksiksi nähtiin madaltunut kynnys avun hakemiseen ja yhteydenottoon, sekä kommunikaation ja työnteon helpottuminen (kuvio 4).
(Wallenius 2018, 71.)
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KUVIO 4. Palvelujen digitalisoituminen näyttäytyminen diakoniatyössä (Wallenius 2018,
71)

4.3

Digitaalinen asiakastyö sosiaali- ja terveysalalla

Ritvasen (2017, 76–77) mukaan verkkososiaalityön käsite kostuu kolmesta eri tekijästä:
verkkososiaalityön toteutumisen edellytyksistä, sen mahdollisuuksista sekä verkkososiaalityön mahdollisista vaikutuksista. Kuviossa 5 on havainnollistettu, miten verkkososiaalityön erityispiirteet mahdollistavat toisensa. Ilman edellytysten ja vaikutusten huomiointia ei
saada aikaan verkkososiaalityön vaikutuksia.

KUVIO 5. Verkkososiaalityön erityispiirteet (Ritvanen, 2017, 76)
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Digitaalisesti tehtävä työ vaatii onnistuakseen niin työntekijöiltä kuin asiakkailtakin riittävät
tekniset valmiudet sekä verkkoympäristössä toimimisen taitoja. Ammatillisten ja eettisten
lähtökohtien toteutuminen ovat digitaalisesti tehtävän työn ehdoton edellytys. Digitaalisen
työn mahdollisuutena voidaan pitää palveluiden ja työprosessien kehittymistä sekä tiedon
käyttöä, että vuorovaikutustaitojen monimuotoistumista. Vaikutukset nähdään asiakassuhteissa ja niiden prosesseissa sekä työkulttuurissa. (Ritvanen 2017, 88–89.)
Sosiaalialan palveluiden tarjoaminen digitaalisessa ympäristössä monikanavaistaa palvelutarjontaa. Digitaalisten palveluiden myötä asiakas pystyy itse päättämään, milloin ja
missä asioi. Lisäksi digitaalisten palveluiden katsotaan tasavertaistavan palvelun laatua,
yhdenvertaisuutta ja hyvää saatavuutta. (Holmberg & Kähkönen 2011.)
Kuitenkin erityisesti ikäihmiset, alhaisen koulutuksen saaneet, työttömät ja maaseuduilla
asuvat uhkaavat jäädä verkkopalveluiden ulkopuolelle. Digitaalisten palveluiden käyttämättömyys liittyy usein miten vaikeasti käytettäviin järjestelmiin, riittämättömiin välineisiin
ja taitoihin. Kiinnostuksen puute ja tunne siitä, etteivät digitaaliset palvelut korvaa henkilökohtaista palvelua heikentävät motivaatiota kokeilla digitaalisienpalveluiden käyttöä. (Hyppönen & Ilmarinen, 2016.)
Teknologian mukanaan tuomat mahdollisuudet ja haasteet
Etäpalveluiden käyttöönotossa suurena motivaationa on usein kustannustehokkuus; tehokkuutta pystytään lisäämään samalla kun kustannukset vähenevät (Seppänen & Ramstedt-Sem 2014, 13). Esimerkiksi Kela neuvoo asiakkaitaan Kysy Kelasta- palstalla ja sosiaalisen median eri kanavissa kustannustehokkaasti tiputtaen noin 10 euron perinteisen
asiointikerran hinnan verkkoasioinnin ansiosta muutamaan senttiin (KELA 2019). Kustannustehokkuuteen liittyy läheisesti mahdollisuus käyttää työaikaa tehokkaammin. Verkossa
tapahtuva työ vapauttaa aikaa ja mahdollistaa siten useampia tapaamisia. (Fantus &
Mishna 2013, 470.) Kustannustehokkuuden lisäksi muun muassa etäkoulutuksiin liittyvä
ajan ja vaivan säästäminen koetaan tärkeäksi motivaattoriksi teknologian käyttöönotossa
(Vuononvirta 2011, 60).
Myös Hautalan ja Raasakan (2019, 64–65) mukaan etäpalvelut mahdollistavat työn resurssien jakamisen tehokkaammin. Digitaalisien työvälineiden käytöstä muodostuu positiivinen kierre; mitä enemmän palvelua käytetään, sitä enemmän sen käytössä nähtiin mahdollisuuksia. Erityisesti ensimmäisien käyttökokemuksien sujuvuudella oli merkitystä siihen, kuinka mielellään työntekijät digitaalisia työkaluja käyttivät. Mikäli tekniikan kanssa oli
ongelmia eikä käyttäjä itse osannut käyttää työkalua, ei sitä myöskään haluttu käyttää.
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Teknologian helppokäyttöisyys nosti sekä työntekijöiden, että asiakkaiden motivaatiota ja
intoa käyttää etäpalveluita. Asenteet etäyhteyksin tehtävään potilas- ja asiakastyöhön
vaihtelevat sosiaali- ja terveysalantyöntekijöiden keskuudessa paljon. Asenteiden tunnistaminen on kuitenkin tärkeää, sillä erilaiset asenteet vaativat erilaisia toimia etäyhteyksien
käyttöönotoissa. Siinä missä innokasta käyttöönottajaa ei tarvitse motivoida etäyhteyksien
käyttöönottoon, tarvitsee kielteisesti suhtautuva tarkemmat perustelut käyttöönotolle sekä
tukea prosessin eri vaiheissa. (Vuononvirta 2011, 71.)
Yksilöiden ja ryhmien into käyttää etäteknologisia työmenetelmiä vaikuttaa vahvasti tällaisten menetelmien leviämiseen. Teknologiaan liittyvät käyttökokemukset vaikuttavat halukkuuteen käyttää niitä tulevaisuudessa. Siksi on tärkeää pohtia, miten tarjota käyttäjille
myönteisiä käyttökokemuksia, lisätään osaamispohjaa ja tuetaan organisaatioita kehittämään etäteknologian käyttöönottoa. (Seppänen & Ramstedt-Sen, 2014.) Digitaalisten palveluiden käyttöönotossa tulee huomioida ohjauksen monikanavaisuus, jonka myötä asiakas voi itse valita itselleen parhaimman tavan oppia. Ammattilaisen rooli korostuu niiden
asiakkaiden huomaamissa, jotka tarvitsevat erityistä tukea sähköisten palveluiden käyttöönottoon. (Jauhiainen, Sihvo, Ikonen & Rytkönen 2014, 70–78.)
Nummi (2018, 31, 54–55) havaitsi, että etätuki tuo kohderyhmän arkeen kaivattua emotionaalista ja ammatillista tukea. Huomioitavaa on, että kohderyhmä osallistettiin kokeilun
ajan sekä sisällön kehittämiseen, että toiminnan arviointiin. Myös Hiltunen (2019) huomasi, että digitaalisia palveluita kehittäessä asiakkaiden ottaminen suunnitteluun on tärkeää. Asiakkaat tulee ottaa mukaan myös uuden teknologian käyttöönoton ohjeistamiseen. Erityisesti yli 63-vuotiaat epäilevät käyttötaitojaan erilaisissa sähköisissä terveyspalveluissa, kun taas nuoret hallitsevat tekniikan huomattavasti paremmin (Kivekäs, Kuosmanen, Kinnunen, Kansanen & Saranto 2019, 34). Alakärpän (2014, 72) mukaan ikäihmiset
tunnistavat teknologian tärkeyden ja hyödyllisyyden, mutta samalla se torjutaan itselle tarpeettomana.
Etäyhteyksiin liittyvät tekniset ongelmat ja häiriötekijät hankaloittavat uuden teknologian
käyttöönoton alkuvaihetta. Työntekijät ymmärtävät teknologiaan liittyvän tarpeen ja hyödyn, mutta samalla tekniset ongelmat ärsyttävät työntekijöitä. Työntekijän teknologiset taidot vaikuttavat siihen, kuinka sujuvasti etäyhteydet toimivat. (Vuononvirta 2011 57, 62.)
Ongelmat tekniikan kanssa herättävät myös huolen siitä, miten asiakkaat osaavat palvelua käyttää (Hautala & Raasakka 2019, 69). Myös Kivinen (2019, 40) ja Ritari (2019, 56,
95) huomasivat teknologian helppokäyttöisyyden selkeästi lisäävän työntekijöiden, että
asiakkaiden motivaatiota käyttää etäpalveluita.
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Yksilön kannalta on oleellista, että etäyhteyksillä saavutetaan riittävän hyvä yhteys. Se on
keskeinen tekijä digitaalisissa kohtaamisissa, kuten diakoniatyössä, koulutuksissa ja palavereissa. (Vuonovirta 2011, 74.) Etätapaamiset asiakkaiden ja potilaiden kanssa koetaan
usein hyvin intensiivisiksi ja henkisesti kuormittaviksi. Kuormittavuuteen vaikuttaa työntekijän huomion jakautuminen vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa ja tietotekniikan välille.
Ongelmat tekniikan kanssa vain lisäävät tilanteen kuormittavuutta. (Kivinen 2019, 40; Ritari 2016, 56, 95; Vuonovirta 2011, 74–75). Verkossa etenkin tekstuaalisen keskustelun
tasoon vaikuttaminen poikkeaa kasvotusten auttamisesta, jolloin keskustelu on helpompi
siirtää pois asioiden yksityiskohtaisesta käsittelystä. Tämän seurauksena kasvaa työn hallitsemattomuuden ja kontrolloitavuuden tunne, mikä näkyy työntekijöiden väsymyksenä ja
kuormittuvuutena. (Rahikka 2013, 104.)
Etäpalveluiden tuottamisessa tulee kiinnittää huomiota tietojärjestelmien tietoturvaan ja
tietosuojaan. Vastuu turvallisesta asioinnista on aina palveluntarjoajalla (Valvira 2015).
Jotta sosiaalialan verkkopalvelu olisi eettisesti kestävää, on se rakenteissa mietitty muun
muassa tietoturvan ja luottamuksellisuuden sekä yksityisyyden suojan vaateita (Kivistö
2017, 35). Valtiovarainministeriön (2017) julkaisussa todetaan, että sähköistä asiointia
suunnittelevan tahon on otettava huomioon alusta asti tietoturvallisuusperiaatteet. Palvelussa saa kerätään vain oleellista tietoa. Liiallinen tiedonkeruu lisää riskiä tietoturvan rikkoutumiselle. Suunnitteluvaiheessa määritellä palvelulle tietoturvalliset toimintatavat sekä
palveluntuottajalle että palvelun loppukäyttäjille. Julkaisussa ohjeistetaan palveluntuottajaa noudattamaan suunnittelussa seitsemää tietoturvallisuusperiaatetta. Palveluntuottajan
tulee määritellä, miten ei-julkista tietoa käsitellään, tunnistaa asiointipalvelun käyttötilanteet, arvioida säännöllisesti palveluun kohdistuvia uhkia, sitouttaa palvelun kanssa tekemisissä olevat ihmiset tietoturvatavoitteisiin ja -vaatimuksiin, varmistaa riittävä tietoturvallisuuden koordinointi ja seuranta sekä opastaa käyttäjiä asioinnissa.
Digitaaliset alustat työympäristönä
Internetin erityispiirre on sen ajattomuus ja paikasta riippumattomuus. Fyysinen tila tai
aika eivät enää määrittele toimintatapoja, vaan asioita pystytään hoitamaan paikasta riippumatta missä vain. Verkon kaikkialla läsnä oleva ja vuorovaikutteinen luonne ovat muokanneet viestinnän, valta-asemat sekä ajan ja paikan käsitykset. Kuitenkin toiminnan ydin
verkossa on hyvin samanlaista ilman verkkoa, verkko vain luo uuden teknisen tavan toteuttaa ja tarkastella sitä. (Laaksonen ym. 2013, 9–10.)
Digitaalisuus sosiaalialan työympäristönä haastaa alan asiantuntijuutta uudelleen. Digitaalisuuden myötä asiantuntijuuden pelätään painottuvan liikaa tietotekniseen osaamiseen.
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Työn digitaalinen muutos vaatii työntekijöiltä uutta osaamista. Digitaalisuus tuo sosiaalialan asiantuntijuuteen uusia kerroksia, vaikka itse asiantuntijuus ei itsessään muutu.
(Tikkala 2016, 65.) Uuden teknologian käyttöönottovaihe nostaa työyhteisöissä usein esiin
epävarmuutta ja pelkoa. Teknologian voi muuttaa työyhteisön totuttuja rakenteita antamalla valtaa sellaisille, joilla sitä ei ole ennen ollut. Tämä asettaa työntekijän ammatillisen
roolin ja identiteetin uhatuksi ja taas puolestaan aiheuttaa negatiivista suhtautumista teknologiaan. Jo olemassa olevat tavat toimia eri tilanteissa, työntekijöiden osaaminen ja ammatilliset roolit vaikuttavat teknologian hyväksyttävyyteen. (Alakärppä 2014, 87.)
Verkon ubiikki, kaikkialla läsnä oleva luonne, haastaa työntekijöitä määrittelemään työhön
liittyviä rajoja uudelleen. Tarkennusta tulee tehdä siinä, miten ja koska työntekijät ovat
käytettävissä ja pystyvät vastaamaan ja viestimään asiakkailleen. Verkon monet sivustot
keräävät jokaisesta käyttäjästä jatkuvasti tietoa, joka on avattavissa kenelle tahansa.
Tämä saattaa antaa asiakkaille mahdollisuuden löytää työntekijästä paljon sellaista tietoa,
jota ilman verkkoa ei olisi mahdollista saada. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tuleekin tiedostaa, millaista informaatiota heistä on mahdollista löytää eri verkkoalustoilta, ja
miettiä, onko tieto sellaista mikä aiheuttaa harmia joutuessaan asiakkaan silmiin. (Fantus
& Mishna 2013, 473.)
Granholm (2016, 13, 57, 73–75) painottaa, kuinka ihmisten verkkovälitteinen ulottuvuus ja
verkoton sosiaalinen maailma ovat erottamattomia ja vaikuttavat toisiinsa limittäin. Ihmiset
ovat samaan aikaan online ja offline, verkossa ja verkottomassa maailmassa. Verkossa
toteutunut sosiaalinen tuki, osallistuminen ja sitoutuminen ovat todellisia ja esimerkkejä
siitä, kuinka verkossa tapahtuneet kokemukset vaikuttavat verkon ulkopuoliseen elämään.
Siksi on tärkeää, että syrjäytymistä ja huono-osaisuutta pyritään ehkäisemään kaikin mahdollisin keinoin, myös verkon kautta edistämällä digitaalista osallisuutta. Digitaalisen osallisuuden kautta vahvistetaan myös verkottomasti toteutuvaa sosiaalista kapasiteettiä ja
sosiaalisia siteitä virtuaalisesti.

4.4

Vuorovaikutus ja yhteisöllisyys digitaalisessa kontekstissa

Ihmisten kohtaaminen vie diakoniatyön juurilleen. Seurakunnan ja diakoniatyön luoma yhteisöllisyys todentuu kohtaamisilla; sillä miten yksikö otetaan vastaan ja miten hän tuntee
tulevansa hyväksytyksi yhteisössä. (Thitz 2013, 5–6.) Digitaaliset alustat muodostavat
kohtaamisen ja yhteisöllisyyden sekä paikallisesti, valtakunnallisesti että globaalisti. Digitaalisesti välittyvä vuorovaikutus mahdollistaa vuorovaikutuksen toteutumisen ylipaikallisesti, mutta samalla se yhdistää käyttäjiä hyvin lokaalien ja asiakeskeisten asioihin pariin.
(Kilpeläinen 2016, 66.)
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Verkkokommunikaatio voidaan määritellä teoreettiseksi yläkäsitteeksi, joka kattaa kaiken
tutkimuksensa kohteena olevan vastavuoroisen vuorovaikutuksen. Sen mukaan kommunikaatio muodostuu vastavuoroisuudesta, joka on enemmän kuin tiedonsiirtoa lähettäjän ja
vastaanottajan välillä. Verkossa tapahtuva vuorovaikutus on prosessin omaista ja dynaamista mielipiteiden vaihtoa sekä tunteiden ja ajatusten vaihtoa ihmisten kesken. Kontekstisidonnaisuus on keskeistä verkossa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa, mikä merkitsee
sosiokulttuuristen tekijöiden vaikutusta. Työntekijän ja asiakkaan välinen suhde muodostuu kohtaavaksi ja tasavertaiseksi. (Rahikka 2013, 41, 138–139.)
Verkossa tapahtuvaan kommunikaatioon vaikuttavat myös ne tekniset ratkaisut, joiden varaan käytetty digitaalinen alusta perustuu. Ilman kommentointimahdollisuutta blogiin ei
pysty kommentoimaan tai hymiöitä ei voi käyttää, ellei käytetty alusta tue niitä. Verkkokeskusteluun vaikuttava kaksijakoisuus muovautuu sekä tekniikan että sen päälle muotoutuneen sosiaalisen kontekstin yhteisvaikutuksessa. Vuorovaikutus on siten jatkuvassa muutoksessa teknologian ja sosiaalisen yhteisvaikutuksessa. (Laaksonen & Matikainen 2013,
198.)
Toisaalta teknologia itsessään ei määritä vuorovaikutusta niin paljon kuin vuorovaikutukseen liittyvät muut tekijät. Määritteleviä tekijöitä ovat muun muassa kokemukset, käsitykset, käytänteet, normit ja vuorovaikutustyylit. Teknologian voidaan ajatella olevan tyhjä
tila, jossa muodostuvan vuorovaikutuksen määrittelevät käyttäjät itse. Käyttäjät ovat itse
vastuussa omasta vuorovaikutuksestaan ja siitä, millaiselle vuorovaikutukselle käytetty
teknologia on avoin. (Laitinen 2020, 124–126.)
Verkossa luotu vuorovaikutus ja yhteisöllisyys ovat aina käyttäjien keskenään luomaa. Yhteisöllisyyttä on aikaisemmin luonut paikallisuuteen ja sukuun kiinnittyminen. Nyt verkko
antaa mahdollisuuden luoda yhteisöjä yhteisen mielenkiinnon ja siihen liittyvän asiasisällön kautta. (Kilpeläinen 2014, 16.) Avoimeen dialogiin pääsemin edellyttää työntekijöiltä
kohtaavaan verkkotekstin ja prosessimaisen dialogon elementtien hallintaa (Rahikka
2013, 138).
Haasteena vuorovaikutuksessa on työntekijöiden asiantuntijuuden tasapainoilu sekä etäisen että kohtaavan persoonallisen kommunikaation välillä (Rahikka 2013, 138–139). Etäviestinnän haasteet liittyvät myös siihen, miten ammattilainen ja asiakas eivät pysty tulkitsemaan toistensa kehonkieltä, sosiaalisia vihjeitä, ulkoista olemusta tai ympäristöä. Varsinkin sosiaalialan ammattilainen tulkitsee tapaamisissaan asiakkaan tunteita ja kehonkieltä kuten eleitä, katseita, vartalonliikettä ja asentoja. Videon välityksellä osa näistä
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eleistä saadaan näkyviin, mutta asiakkaalla on kuitenkin mahdollista peittää osin asentojaan tai eleitään. Viestinnän perustuessa pelkään kirjoittamiseen nämä vähäisetkin eleet
jäävät pois. (Van Der Luitgaarden & Van der Tier 2016.)
Vuorovaikutuksen luominen etänä ei ole uusia asia. Ihmiset ovat etäkohdanneet toisiaan
eri tavalla viestien kautta; kuvien, kirjeiden ja puhelimen kautta jo aikojen alusta. Digitalisaatio tarjoaa meille enemmän kommunikoinnin tapoja kuin koskaan aikaisemmin. (Baym
2015,1, 23.) Digitaaliset areenat ovat paitsi osallistumisen, myös sosiaalisen tuen ja voimattavan vuorovaikutuksen lähteitä. Verkko tarjoaa paitsi pakopaikan jokapäiväisistä ongelmista, myös vertaistukea. (Granholm 2016, 13, 26.)
Internet on alun perin luotu mahdollisuudeksi luoda vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä
etänä. Suosituimmat sosiaalinen median alustat, kuten Facebook tai Twitter, perustuvat
käyttäjien keskinäiselle verkostoitumiselle. Alustoilla tapahtuva vuorovaikutus muodostuu
käyttäjien jakamien sisältöjen ja seuraajien reagoinnin kautta. Alustoilla muodostuva keskustelu on usein vahvasti sidoksissa alustaansa ja sen käyttäjiin. Keskustelukulttuuriin vaikuttaa suuresti myös se, kuinka julkinen keskustelijoiden identiteetti alustalla on. Eri alustojen ominaisuudet muovaavat kunkin alustan keskustelua myös vahvasti, samoin kun
käyttäjät muovaavat käyttämänsä alustaa. (Laaksonen & Matikainen 2013, 193, 195–
197.)

4.5

Digitaalisen asiakastyön merkitys tulevaisuudessa

Digitaalisen asiakastyön merkitystä tulevaisuudessa korostaa siihen liittyvän teknologian
huomioimisen tärkeänä ihmisten sosiaalisen toiminnan alustana. Teknologia muodostaa
alustat ja välineet sosiaaliselle toiminnalle, jossa käyttäjät itse muokkaavat ja luovat sen
sisältöä. Teknologia ei enää määrittele digitaalista asiakastyötä, vaan antaa tilaa digitaalisen asiakastyön työvälineiden kehittämiselle työstä nousseista lähtökohdista käsin. Teknologian tulee olla digitaalisen asiakastyön kehityksessä sivuosassa, eikä kehitystä tule
enää tehdä teknologia edellä. Digitaalinen asiakastyö itsessään muuttaa työympäristöjä,
työmenetelmiä ja henkilöstön osaamisvaateita. (Pohjola 2017, 181–182.)
Organisaation digitaalinen murrosvaihe tarvitsee sallivaa ja kehitysmyönteistä johtamista.
Työntekijöiltä se vaatii tehokkuutta, rohkeutta ja uskallusta kehittää verkkopalveluita. Tulevaisuuden kehittämisen haasteet liittyvät palveluiden saamiseen kaikkien kansalaisten
saataville. Palveluiden tulisi olla myös marginaaliryhmien saatavissa. Samalla uudistuva ja
kehittyvä teknologia aukaisee tietä juuri näiden ryhmien luokse esimerkiksi kielenkääntäjien tai erilaisten kommunikaatiolaitteiden kehittymisen myötä. (Korhonen & Arajärvi 2017,
156–157.)
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Granholm (2016, 60–62) puhuu sulautuvasta sosiaalityöstä, jossa digitaalisesti tehtävää
sosiaalityötä hyödynnetään tarvittaessa ja joustavasti työvälineenä. Tulevaisuuden myötä
digitaalisesti ja kasvotusten tehty työ limittäytyvät yhä tiukemmin yhteen. Tämä mahdollistaa digitaaliset työtavat sellaisten asiakkaiden kanssa, jotka niitä haluavat käyttää, mutta
myös mahdollisuuden tavalliseen kasvotusten tapaamiseen. Tarve työvälineiden valintaan
tulee itse asiakkaalta. Sulautuvan sosiaalityön käsitteen mukaan kasvotusten tehdyn ja
digitaalisesti tehdyn yhdistetään tarpeen ja harkinnan mukaan. Malli haastaa miettimään
sosiaalityön käytänteitä perusteellisesti uudelleen parantaen asiakkaiden osallisuutta.
Diakoniatyötä arvostetaan yhteiskunnallisella tasolla paljon. Diakoniatyö arvotetaan yhteiskunnallisessa keskustelussa korkealla myös silloin kun kirkkoon tai sen toimintaan
kohdistuu kritiikkiä. (Kela 2020, 104.) Sekulaarisen, maallisen, yhteiskunnan kiinnostus
kirkkoa ja diakoniaa kohtaa kasvaa, kunhan työn uskonnollinen sävy ei käy liian vahvaksi
(Bäckström 2014). Samaan aikaan kirkon tulisi ottaa verkossa näkyvämpi ja selkeämpi
rooli. Verkon ja sosiaalisen median käyttö pelkkänä viestintäkanavana nähdään jo vanhentuneena toimintatapana. Kirkon palveluiden digitalisoitumisen päämääränä nähdään
olevan yhteisöllisyyden ja osallisuuden mahdollistaminen verkossa. Nopeasti laajenevat ja
muuttuvat digitaaliset alustat vaativat kirkolta rohkeutta pysyä muutoksen mukana. Samalla kun digitaalisuus avaa uusia mahdollisuuksia, tulee kirkon uskaltaa luopua vanhentuneista työmuodoista. (Kirkkohallitus, 2020, 9.)
Yleisesti ajatellaan, että digitaaliset palvelut tuovat pitkällä aikavälillä kustannussääntöjä
sekä palvelun tuottajalle, että niiden käyttäjille (Kilpeläinen 2016, 82). Kustannustehokkuus myös lisää niiden käyttöä ja kehitystyötä tulevaisuudessa. Digitaaliset palvelut toimivat yhä useammin vaihtoehtona kasvotusten tehtäville palveluille. Mitä kauempana kuntoutettava asiakas palvelun tuottajasta asuu, sen kustannustehokkaammaksi digitaaliset
vaihtoehdot tulevat. Arvioidessa digitaalisien työmuotojen tehokkuutta, tulee kustannuksien lisäksi huomioida työmuotojen tehokkuus. Ilman tehokasta vastinetta asiakkaan näkökulmasta ei digitaalisien työmuotojen tarjoaminen vähennä kustannuksiakaan. Tarjotun
palvelun tulee vastata asiakkaan tarpeeseen. (Tousignant, Moffet, Nadeau, Mérette,
Boissy, Corriveau, Marquis, Cadana, Ranger, Belzile, & Dimentberg, 2015.) Maantieteellisten rajoitusten poistuminen digitaalisten palveluiden myötä on yksi merkittävistä asioista, jotka juurruttavat niitä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Digitaalisten palveluiden kautta
asiakkaat saavat palvelua asuinpaikastaan riippumatta. (Harrison, 2019.)
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5
5.1

DIGITAALINEN MUUTOSPROSESSI JA SEN JOHTAMINEN
Muutosjohtaminen jatkuvassa kehityksessä

Muutosta ei voi määritellä yksiselitteisesti. Usein se nähdään prosessina, joka koostuu erilaisista vaiheista (Henriksson 2018, 19). Rauramo (2013, 5) määrittelee muutoksen yksilölliseksi kokemukseksi, joka herättää niin myönteisiä kuin kielteisiäkin tuntemuksia. Juholinin (2017, 242–247) mukaan muutoksella tarkoitetaan siirtymää jostain tilasta tai tilanteesta toiseen. Muutoksessa muutetaan perusmääritelmä toiseksi muokkaamalla ajattelumalleja tai toimintatapoja toiseen muotoon. Muutos voi olla tulevaisuutta ennakoiva tai
reagoiva, jossa muutos tehdään uuteen ongelmaan tai tilanteeseen vastaten. Vuorovaikutteisen viestinnän suhde on verrannollinen muutoksen suuruuteen, mitä suurempi muutos, sitä enemmän johtajalta tarvitaan vuorovaikutteista viestintää. Olennaista muutosprosessissa on määritellä mitä vanhasta säilytetään ja mistä luovutaan (Ritvanen 2017, 73).
Muutosta onkin mahdotonta välttää, sillä se on läsnä kaikkialla ja aina ajankohtaista. Organisaatiot kohtaavatkin toimintaympäristöissään rinnakkaisia ja yllätyksellisiä muutoksia,
joihin tulee reagoida, jos se haluaa säilyttää tehokkuuden ja kilpailukyvyn (Viitala, Järlström & Uotila 2014, 1). Kehittämisen suunnittelussa on huomioitava, että yhteiskunnan
kehittymisen taustalla on useita muutosvoimia. Näihin voimiin juurikaan voida itse vaikuttaa, vaan ne tapahtuvat meistä riippumatta. Näitä muutosvoimia on muun muassa väestön ikääntyminen, tietotekniikan kehittyminen sekä yhteiskunnan muuttunut rooli palveluja
korostavaksi. (Kivivasara ym. 2017, 11–12.) Van der Voet (2013, 17) kirjoittaa, ettei organisaation muutos johdu vain muutoksesta itsestään, eli sisällön muutoksesta, vaan koko
prosessista, jonka kautta muutos tapahtuu.
Lewinin kehittämä malli toi organisaation muutoksen tarkasteluun aikaulottuvuuden.
Tässä mallissa muutos nähdään kolmivaiheisena prosessina, joista vaihe yksi on sulatus
eli aikaisempien normien merkityksen vähentäminen tai poistaminen. Toinen vaihe on uusien normien luominen ja kolmantena vaiheena on uusien normien jäädyttäminen eli vakiinnuttaminen käytäntöön. (Cummings, Bridgman ja Brown 2016, 33–34.) Laurilan (2017,
50–51) mukaan Lewinin perintö on innoittanut tutkijoita huomioimaan ryhmäkäyttäytymisen organisaation muutostilanteissa. Erityisesti Lewinin kehittämä toimintatutkimuksen
malli vaikuttaa vahvasti muutosprosessin rationaalisen lähestymistavan näkökulmassa.
Kuviossa 6 on havainnollistettu toimintatutkimuksen vaiheet, jotka voidaan nähdä myös
muutoksen vaiheina organisaation kehittämisessä. Ensimmäiseksi tulee tehdä päätös kehittämisestä ja luoda muutosstrategia, tärkeää on sitouttaa johto mukaan muutokseen.
Seuraavaksi analysoidaan lähtötilanne ja otetaan henkilöstö mukaan kehittämiseen.
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Suunnitteluvaiheessa nimensä mukaisesti suunnitellaan muutos, nimetään vastuuhenkilöt,
aikataulutetaan muutos ja vahvistetaan käytettävät resurssit. Toteuttamisvaiheessa tehdään muutostyö. Lopuksi arvioidaan muutos ja ylläpidetään sitä. Huomioitavaa on, että
muutosten vakiinnuttaminen edellyttää myös rakenteiden muutosta. (Kivivasara ym. 2017,
17; Laurila 2017, 50–51.)

KUVIO 6. Muutosprosessin vaiheet organisaation kehittämisessä (mukaillen Kivimäki
2017, 7; Laurila 2017, 50–51)
Muutosjohtaminen on suurelta osin ihmisten johtamista. Muutoksen aikaansaamiseksi on
johdettava ihmistä ja ihmisten väistä vuorovaikutusta. Siinä ei ole kyse pelkästään tiedonsiirrosta vaan yhteisestä keskustelusta, ajatuksien purkamisesta ja ymmärryksen rakentamisesta. Keskustelussa on tunnistettava kohderyhmän tarpeet ja tunnelmat. (Ilmarinen
2020, 9–15; Juholin 2017, 242.) Muutos voidaan myös määritellä johtamisen organisaation dynaamiseksi muuttamisen prosessiksi (Juppo 2011, 5–6). Muutosjohtajuudessa menestymisen onnistuminen pohjautuu siihen, miten henkilöstö tukee tai vastustaa muutosta.
Henkilöstön sitoutuminen muutokseen luo vahvan onnistumisen ennusteen koko prosessille. (Laurila 2017, 49; Rowold & Abrell-Voguel 2014.)
Keskeiset edellytykset toiminnan uudistamiselle ovat yhteinen tahtotila ja tarvittavat resurssit. Lisäksi muita onnistumisen edellytyksiä kehittämisessä ovat muutoksen johtaminen, digitalisoimisen oppiminen, kumppanuuksien solmiminen, alustojen hyödyntäminen,
tiedon jalostaminen ja turvaaminen sekä säädösten muokkaaminen tilanteeseen sopiviksi.
(Kivivasara ym. 2017, 17.) Laurilan (2017, 203) tutkimuksen tulosten mukaan on oleellisinta ymmärtää, että muutosjohtajuus edellyttää esimieheltä jatkuvaa tasapainoilua erilaisten esimiestoimintaan alaisten taholta kohdistuvien odotusten välillä. Nämä odotukset voivat olla hyvinkin erilaisia ja vastakkaisia.
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Ilmarisen (2018, 15–16) mukaan muutoksen onnistumisen avaintekijänä onkin esimiehen
kyky nähdä kokonaisuus ja taito ymmärtää miksi muutos tapahtuu. Esimiehen rooli kehittämistyössä on johtaa muutoksen konkreettista tekemistä ja osallistaa työyhteisö osaksi
sitä. Hänen on havainnoitava roolit muutoksen toteuttamisessa. Lisäksi esimiehen tehtävänä on edistää työskentelyprosessia sekä rajata työskentely ylhäältä tuleville reunaehdoille ja faktoille. Esimies sopii henkilöstön kanssa uusista työtavoista, työn suorittamiseen käytettävistä työvälineistä ja tekniikasta sekä työn tulosten arvioinnista. Hän kannustaa tiimiä etsimään ratkaisuja ja tekemään aloitteita. Kyky kuunnella, kannustaa ja toimia
suunnannäyttäjänä on tärkeää, kun taas kriittisiä tekijöitä muutoksen onnistumisessa ovat
esimiehen kyky muutoksen toteuttamiseen, henkilöstön hyvinvointi, riittävän koulutuksen
tarjoaminen ja onnistumisten ja positiivisen kokemusten korostaminen. Muutoksen onnistumiseksi tulee huomioida muutosjohtajan ominaisuudet. Laurilan (2017, 204) mukaan innostavan muutosjohtajuuden rinnalle kaivataan emansipoivaa muutosjohtajuutta, jossa
esimiehen tehtävänä on auttaa alaisiaan vapautumaan muutoksen aiheuttamista negatiivisista tunteista. Innostavan muutosjohtajan huomio kiinnittyy muutosmotivaation kohottamiseen ja myönteisen energian luomiseen, kun taas emansipoiva muutosjohtaja huomio
alaisten tunneperäisiä tarpeita purkamalla ja käsittelemällä negatiivisia tunnetiloja.
Itse käytännön tekemisen periaatteet kehittämistoiminnassa muodostuvat osallisuudesta,
tasavertaisuudesta ja yhteisöllisestä työskentelyotteesta. Toimintaan liittyvät oleellisesti
myös itsearviointi ja itseään korjaava, uudelleen suuntaava, iteratiivinen työskentelyote.
Tämä ilmenee sykleinä, jotka syventävät työskentelyä ja aina uusi sykli on edellistä tarkempi kehittämisen suhteen, mikä on havainnollistettu kuviossa 7. (Eloranta, Hautala, Kinos & Salonen 2017, 32–33.) Myös Kettunen (2017, 16) toteaa, että arvioinnin tavoitteena
on tuottaa tarkempaa tietoa arvioitavasta asiasta, kuten palvelusta tai palvelun toimivuudesta ja siten parantaa laatua ja tuloksellisuutta. Jatkuvan palautteen ja arvioinnin avulla
voidaan seurata muutoksen edistymistä, miten siihen suhtaudutaan ja miten voidaan reagoida akuutteihin haasteisiin (Ilmarinen 2020, 15–20).
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KUVIO 7. Kehittämistoiminnan syklisyys (Eloranta ym. 2017, 33)
Jupon (2011, 7) mukaan onnistunut muutos säästää resursseja, kuten vähentää muutoksesta aiheutuneita kustannuksia, parantaa tuottavuutta ja tukee henkilöstön hyvinvointia
muutosprosessissa. Ilmarinen (2020, 4) määrittelee onnistuneen muutoksen lähtökohdiksi
neljä asiaa; ihmiset tekevät muutosta, työhyvinvointi edistää muutoksen onnistumista ja
menestys edellyttää jatkuvaa uudistumista ja muutoksessa tarvitaan avointa viestintää.
Muutoskykyisen ja uudistumiskykyisen organisaation ominaisuudet ovatkin kyky pysähtyä
ja tutkia, kyky rakentaa vuorovaikutusta ja ottaa puheeksi. Lisäksi tarvitaan taitoa priorisoida, luopua ja tarpeen mukaan aloittaa uutta. Tämä vaatii asiantuntemusta säilyttää toimintakyky keskeneräisyydestä huolimatta. Avainasemassa on muutoskykyisen organisaation luottamus omaan osaamiseen ja sen kehittämiskykyyn. (Ilmarinen 2020, 23–24.) Tätä
työyhteisössä voidaan arvioida ja mitata työyhteisön toimivuuden arviointiympyrästä, joka
on kuviossa 8. Ympyrän mukaisesti työyhteisön toimivuutta voidaan arvioida kuuden osaalueen kautta, joita ovat: johtajuus, rakenteet, roolit ja vastuut, yhteiset pelisäännöt, ammatillinen vuorovaikutus sekä jatkuva arviointi. (Sitra 2016.) Muutoksen tuoma kuormitus
henkilökunnalla tulee osoittaa ja työstä tehty tunnustus tulee tuoda esille. Arvostuksen
esille tuominen lisää henkilökunnan motivaatiota jatkossa sitoutua tuleviin muutoksiin. (Ilmarinen 2020, 22.)
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KUVIO 8. Työyhteisön toimivuuden arviointiympyrä (Sitra 2016)

5.2

Diakoniatyön johtaminen

Kirkolliseen johtamiseen liittyy vahvasti sen erityispiirre kirkon hengellisyydestä. Vaikka
johtamisen kysymyksiä ei hengellistä tai ei ole olemassa erikseen hengellistä johtamista,
tapahtuu johtaminen kirkossa hengellisessä kontekstissa. (Kopperi 2019a, 25.) Diakoniatyön johtaminen on asiantuntijaorganisaation johtamista. Diakoniatyön johtaminen edellyttää diakonisen sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatyön toimintaperiaatteiden ja työtapojen
ymmärtämistä. Riittävä osaaminen ja perehtyneisyys tähän vaatii sekä alan opintoja, että
työkokemusta. Seurakunnan, seurakuntayhtymän tai toimintayksikön diakonityön johtajana voi olla vain viran- tai toimenhaltija, jolla on kirkon diakonian virkaan vaadittava tutkinto. Diakonian viran kelpoisuuksista päättää kirkkohallitus. On huomioitava myös, että
eri yhteyksissä johtava diakonian viranhaltija edustaa myös kirkon hengellistä vihkimysvirkaa. (Diakoniatyöntekijöiden liitto 2020.)
Seurakunnissa diakoniatyön johtamisen järjestelyt vaihtelevat seurakuntatyönjaon mukaan. Nimikkeinä voi olla muun muassa aluejohtaja tai johtava diakoniatyöntekijä. Seurakuntayhtymätasolla saatetaan toteuttaa erityisdiakoniaa, jota myös johdetaan seurankuntayhtymästäkäsin. Diakoniatyötä toteutetaan ja johdetaan taas ensisijaisesti paikallisseurakunnissa. Diakoniatyön esimiehelle on useita nimikkeitä, näitä ovat johtava diakoniaviranhaltija, johtava diakoniatyöntekijä, diakonian työalajohtaja, diakoniajohtaja. Johtajuuteen tarvitaan kelpoisuuden omaava diakoniatyöntekijä tai pappi, joka voi myös olla kirk-
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koherra. (Kela 2020, 97–98.) Diakoniatyöntekijöiden mielestä diakoniatyöntekijän koulutuksen saanut esimies ymmärtää työn vaatimuksia ja sisältöä merkittävästi paremmin kuin
muusta työmuodosta tuleva esimies (Isomäki 2018, 132; Juhanko, Jurvansuu, Ahlqvist,
Ailisto, Alahuhta, Collin, Halen, Heikkilä, Kortelainen, Mäntylä, Seppälä, Sallinen, Simons
& Tuominen 2015, 81; Kiiski 2013, 53).
Yhteiskunnan ollessa murrostilassa kirkon tekemää diakoniatyötä korostetaan, eikä kirkkoa nähdä uskottavana ilman diakoniaa. Yleisesti diakonityöntekijät kokevat arvostusta
omasta työstään heikko-osaisten auttajina ja rinnalla kulkijana. Tämä kuitenkin aiheuttaa
ristiriitaa työyhteisössä koetun arvostuksen kanssa. Koronakevään 2020 haasteellisuus
näkyi myös diakoniatyö johtamisessa. Monissa seurakunnissa käytiin neuvotteluja toimintojen sopeuttamiseksi eikä myöskään irtisanomisilta vältytty. (Kela 2020, 104.)
Johtajan rooli korostuu diakoniatyön toimintaympäristön ollessa jatkuvassa muutoksessa.
Kehittämis- ja muutosjohtaminen vaatii esimieheltä oman alan laaja-alaista asiantuntemusta ja sisältöosaamista. Johtava diakonian viranhaltija on vastuussa johtamisesta, kehittämisestä sekä seurakunnan strategian toteuttamisesta. (Diakoniatyöntekijöiden liitto
2020.) Tirrin (2012, 60) tutkimuksen mukaan diakoniatyön johtajilta odotetaan etenkin riittävää tiedottamista. Riittävä tiedotus koettaan tärkeänä osana työhyvinvointia, kun taas
epätietoisuuden ja epäselvyyden nähdään johtavan ärtymykseen ja työtehon laskuun. Kun
tosiasiat tiedetään, huhupuheille ja mielikuvitukselle ei jää tilaa ja työnteko helpottuu. Tulosten mukaan työntekijöiden työssäjaksamista tukee myös kuunteleminen ja avoin keskustelu, jotka itsessään vähentävät muutosvastarintaa. Kelan (2020, 102) mukaan esimieheltä saatu kannustus ja kiitos hyvin tehdystä työstä, positiivinen palaute, tuki ja kannustus koetaan motivoivana ja työhyvinvointia edistävänä. Työntekijät tarvitsevat kokemuksen
siitä, että heistä ja heidän tekemästä työstä ollaan kiinnostuneita.
Diakoniatyön johtaminen on hengellisessä kontekstissa tapahtuvaa esimiestyötä. Johtamisessa vaaditaan kykyä huolehtia koko henkilöstön hyvinvoinnista. Tässä onnistutaan parhaiten pysähtymällä työnäyn äärelle rakentamaan yhdessä työyhteisön myönteistä ilmapiiriä kuin työn kehittämistä. Tämä vaatii luottamuksellista ja avointa keskustelua, jossa
myös tunteiden näyttämiselle on tilaa. (Kamula 2018, 14–15.) Asikaisen (2010, 142–146)
väitöstutkimuksen mukaan kirkkoherrat näkevät itsensä esimiehinä lähtökohtaisesti hengellisinä suunnan näyttäjinä. Heiltä odotetaan innostavaa otetta työilmapiirin kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Tutkimuksen mukaan kirkon asiantuntijaorganisaatiota johdetaan sosiaalisilla taidoilla. Tämän lisäksi tärkeänä ominaisuutena johtajuudessa nähdään
tunneälykkyyden merkitys. Diakoniatyön barometrin (Kela 2020, 101–102) tuloksien mu-
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kaan, esimiehen odotetaan johtavan diakoniaa vahvasti myös tulevaisuuteen. Diakoniatyöhön tarvitaan selkeämpiä rakenteita, yhteistyötä, tavoitteellisuutta ja kehittävämpää
työotetta sekä yhteistä pohdintaa siitä, mihin työympäristö diakonian haastaa.
Johtajuus voidaan nähdä myös älykkyyden eri ilmenemismuotoina. Kognitiivinen älykkyys
on kykyä hahmottaa ja ymmärtää tietoa sekä syy- ja seuraussuhteita. Mahdollisuuksien
näkeminen ja intuition hyödyntäminen sekä ongelmien ratkaisutaito ja kyky tehdä päätöksiä on kognitiivista lahjakkuutta. Henkinen älykkyys nähdään taas kykynä ymmärtää ihmisen luonnetta. Tunneälykkyydellä tarkoitetaan oman itsensä ja omien tunteiden ymmärtämistä sekä kykyä huomioida myös toisten tarpeet. Tunneälykäs johtaja osaa kontrolloida
itseään ja vaikuttaa alaisiinsa inspiroimalla heitä. Moraalinen älykkyys nähdään oikean ja
väärän erotuskykynä ja globaalien käytösnormien tajuna. (Kamula 2018, 13.)
Organisaatioiden muutosprosessit vaikuttavat esimiestyöhön. Uuden oppimista, osaamisen kehittymistä ja tiedon soveltamista tarvitaan erityisesti organisaation isoissa muutostilanteissa. (Mäntymäki 2020, 5–6.) Osaamisen johtaminen on tiedon ja tietämyksen hallintaa. Se sisältää kaiken toiminnan, joka tähtää osaamisen säilymiseen ja kehittämiseen organisaatiossa. (Viitala 2019, 208.)
Osaamisen johtamisen lähtökohtana voidaan pitää organisaatoin strategian edellyttämää
osaamista ja lisäksi kaikkea sellaista toimintaa, mikä tähtää osaamisen kehittämiseen, uudistamiseen tai uuden osaamisen hankintaan. Osaamisen johtaminen voidaan määritellä
johtamistyöksi, jonka tarkoituksena on turvata organisaation osaaminen nyt ja tulevaisuudessa. Esimiehen tehtävänä onkin tukea ja kannustaa työntekijöiden oppimista ja osaamisen kehittämistä monella tavalla. Työpaikoista on tullut enemmissä määrin oppimisen
paikkoja. Osaamisen johtamisen edellytyksenä voidaan nähdä organisaation tarpeista ja
työn edellyttämän ammattitaidon vaatimustasosta kohoavat osaamisen tarpeet. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisen kanssa. Osaamisen johtamisen tehtävänä onkin
luoda organisaatioon oppivaa työskentelytapaa arvostava kulttuuri sekä oppimista tukeva
toimintaympäristö. (Mäntymäki 2020, 79–82; Lammassaari 2014, 5, 15.)
Kirkossa osaamisen johtaminen vaatii muutoksen jatkuvuuden ymmärtämistä tulevaisuuden kannalta. Jatkuva muutos edellyttää tulevan osaamisen arviointia. Osaamisen johtaminen ja kehittäminen sisältävät tulevaisuuden tarpeiden ennakointia, mutta myös olemassa olevan osaamisen kehittämistä. Samalla se vaatii arvioimaan tarpeettomaksi käyvää osaamista. Tämä sisältää jo vanhentuneen osaamisen poistumista, mutta myös uuden osaamisen hankkimista. Näin varmistetaan, että organisaatiosta löytyy sitä osaamista, mitä siltä tulevaisuudessa tarvitaan. (Kopperi 2019b, 153–154.)
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Asiantuntijoiden osaaminen kehittyy parhaimmillaan eri johtamisulottuvuuksien myötä.
Keskeisinä johtamisulottuvuuksina pidetään hyvää vuorovaikutusta ja yhdessä tekemistä.
Lisäksi oppimisen arvostaminen, osaamiskeskustelun ylläpito sekä ajattelun haastaminen
ovat osaamisen johtamisen ulottuvuuksia. Kannustaminen ja esimerkillä johtaminen sekä
tavoitteiden asettaminen luovat hyvät edellytykset päämäärien saavuttamiseksi. Hyvä palautteen antamisen kulttuuri ovat on edellytys uudenlaisen osaamisen kehittymiselle.
(Mäntymäki 2020, 81–82.)
Verkossa tehtävä työ tarvitsee uudenlaista johtamistaitoa myös kirkollisen alan esimiehiltä. Esimiesten tulee tuntea ja tunnustaa verkossa tehtävä työ ja toimintaympäristö, jotta
he osaavat tukea ja resursoida työtä työntekijää tukevalla tavalla. Tämä vaatii vielä paljon
koulutusta, tukea ja perehdyttämistä kirkossa toimiville esimiehille. Toistaiseksi suurin motiivi siihen on ollut työtekijän oma innostus, jonka säilyttämiseksi ja lisäämiseksi on tärkeää, että kirkon sisäiset rakenteet palvelevat tällaisen työn tekemistä. On tärkeää pohtia,
miten työn tekemistä ja tapoja, kuten työaikakäytäntöjä, sovelletaan sosiaalisessa mediassa tehtävään työhön sopivaksi. (Hintsala & Ketola, 2012.) Työajattoman työn yhdistäminen verkon kaikkialla läsnä olevaan luonteeseen, voi olla vaikeasti hallittava yhdistelmä.
Työntekijät kaipaavat esimiestensä apua ja tukea työaikansa järjestelemiseen ja hallinnointiin tilanteissa, jossa verkossa tehtävään työhön raivattava työaikaa organisoimalla
työtä uudelleen. (Wallenius 2018, 54–55.)
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6
6.1

SOVELTAVAN TUTKIMUKSEN MENETELMÄLLISET LÄHTÖKOHDAT
Soveltava tutkimus

Soveltava tutkimus pyrkii selvittämään jo tiedetyn soveltamista ja hyödyntämistä käytäntöön. Soveltavan tutkimuksessa tutkitaan erilaisia tapoja ja menetelmiä käytännöllisten
päämäärien saavuttamiseksi. Soveltavassa tutkimuksessa pyritään hyödyntämään tieteellinen tieto käytännöllisen päämäärään saavuttamiseksi. (Miettinen & Tuunainen 2010, 9.)
Soveltava tutkimus pyrkii mahdollistaan hankitun tiedon avulla käytännön sovelluksen.
Sen tavoitteena on tietyn ongelman ratkaiseminen uusien keinojen ja menetelmien avulla.
(Tilastokeskus 2018.)
Soveltava tutkimus pyrkii kohti uutta käytäntöä hyödyntämällä jo olemassa olevan teorian
pohjalta. Se hyödyntää perustutkimuksen tuottamaa teoriaa tutkitun ilmiön kartoittamiseen. Tutkimuksen kautta hankittu uusi tieto suunnataan jonkin uuden ilmiön tai käytännön kehittämiseen. Soveltava tutkimuksen tulokset ovat usein sidoksissa tiettyyn ilmiöön,
tuotteeseen tai menetelmään. (OECD 2015, 22, 45, 51.) Soveltava tutkimus on usein sidottu myös aikaan ja paikkaan. Tutkimuksen tekijät ovat usein oman alansa asiantuntijoita, jotka pyrkivät tutkimuksellaan palveluiden kehittämiseen ja kokeiluun. Tietopohjan
yhdistäminen tutkimuksessa käytettyyn aineistoon mahdollistaa tutkitun ilmiön tarkastelun
eri näkökulmista. (Hirsjärvi yms. 2018, 132–133.)
Soveltava tutkimus suuntautuu käytännön sovellusten synnyttämiseen. Soveltavan tutkimuksen tutkimussuunnitelma on hyvin joustava, metodologinen läpinäkyvyys on tällöin
ratkaisevassa roolissa. Tulosten epäsuorat ja kätketyt ilmaukset on tuotava näkyviin suhteessa käytettyyn metodologiaan. Lähdeviitteiden esille tuominen on oleellisen tärkeää.
(Miettinen & Tuunainen 2010, 6–9, 14.)
Soveltavassa tutkimuksessa, perustutkimuksessa ja kehittämistöissä tieteen ja työelämän
painotukset vaihtelevat. Kaikissa kolmessa tutkimuksen tavassa tieteen ja työelämän painotukset vaihtelevat perustutkimuksen ollessa teorialähtöistä ja kehittämistyö hyvin työelämälähtöistä. Soveltava tutkimus asettuu näiden kahden väliin, voiden peilata sekä teoriapohjaiseen tutkimukseen että käytännönläheiseen tutkimukseen. Uusia, tieteellisesi ja
teoreettisesti perusteltuja, käytäntöjä voidaan luoda liikkumalla tässä välissä soveltavan
tutkimuksen keinoin. (Latomaa, Elo, Koivisto, Sandelin & Kiviniemi 2016.)
Tässä soveltavassa tutkimuksessa etsittiin digitaalisesti tehtävään diakoniatyöhön käytännön kehitysideoita. Kuviossa 9 on havainnollistettu tämän opinnäytetyön vaiheet. Opinnäytetyö alkoi aiheen valinnalla. Toimeksiantajan löytymisen jälkeen kirjoitettiin tutkimus-
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suunnitelma ja tutustuttiin ilmiötä koskeviin tutkimuksiin. Suunnitelman kirjoittamisen jälkeen voitiin hakea tutkimuslupaa ja lähteä keräämään aineistoa. Tämän jälkeen aineisto
analysoitiin ja toimeksiantajalle annettiin suositukset. Viimeisenä vaiheena oli opinnäytetyön julkaiseminen.

KUVIO 9. Opinnäytetyön vaiheet

6.2

Laadullinen tutkimusmenetelmä

Tässä opinnäytetyössä käytettiin laadullista tutkimusmenetelmää. Laadullisella eli kvalitatiivisella menetelmällä pyritään ymmärtämään kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä kokonaisvaltaisesti. Se on tieteellisen tutkimuksen menetelmäsuuntaus, jonka lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen, sisältäen ajatuksen, että todellisuus on moninainen. Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on tosiasioiden löytyminen ja paljastaminen pikemmin kuin todentaa jo olemassa olevia totuuksia. (Hirsijärvi ym. 2016, 160–164.)
Tutkijan kiinnostuksen kohteena kvalitatiivisessa tutkimuksessa on kuvata, tulkita ja luokitella tutkimusaineistoa ilmiöiden mittaamisen ja selittämisen sijaan (Paavilainen 2012, 17).
Laadullinen tutkimusmenetelmä sopii tähän soveltavaan tutkimukseen, jossa on tarkoituksena kuvata, tulkita ja luokitella diakoniatyöntekijöiden kokemuksia diakoniantyön digiloikasta keväällä 2020. Kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin kuvataan juuri tätä koet-
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tua muutosta. Tämän soveltavan tutkimuksen tarkoituksena on löytää diakoniatyöntekijöiden jo toimiviksi ja hyviksi kokemia digidiakonian muotoja, minkä laadullinen tutkimus menetelmänä mahdollistaa.
Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on päästä mahdollisimman lähelle tutkittavaa, jotta
tavoitetaan hänen näkemyksensä tutkittavasta ilmiöstä ja asiasta. Tutkimuksen osallistujien valinnassa on erityisesti huomioitava heidän sopivuuteensa tutkimuksen tarkoituksiin.
Osallistujiksi valitaan vain sellaisia henkilöitä, joiden avulla kuvitellaan pystyvän parhaiten
perehtymään tutkittavaan ilmiöön. Aineistonhankintamenetelmät ovat kokonaisvaltaisia,
aineisto voidaankin kerätä monella tapaa, yleisimmin käytettyjä tapoja on haastattelu ja
havainnointi, mutta myös narratiivisen tutkimuksen kautta voidaan kerätä aineistoa. Tavanomaisesti aineisto on puhetta, tekstiä tai havaintoja. Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että aineisto kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa ja ihmistä suositaan tiedon keruun välineenä. Aineistoa tarkastellaan monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti, eli induktiivisesti. (Hirsijärvi ym. 2016, 160–164.) Laadullisessa tutkimuksessa haastateltavien
valinta kriteereissä korostuvatkin kokemukset tutkittavasta ilmiöstä sekä kyky ja halukkuus
keskustella aiheesta haastattelijan kanssa (Kylmä & Juvakka 2014, 80).
Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusaineisto tulee aina rajata. Laadullisella tutkimuksella
pyritään kuvaamaan tiettyä ilmiötä. Siksi on tärkeää, että tutkittavat tietävät asiasta paljon
ja heillä on siitä kokemusta. Rajaus ei voi olla satunnaista, vaan sen tulee olla harkittua ja
tarkoitukseen sopivaa. Tutkimukseen osallistuja voidaan valita monin eri tavoin, kuten
käyttämällä lumipallomenetelmää. Siinä tutkijalla on aluksi avainhenkilö, joka johtaa seuraavan informaatikon luokse ja tämä seuraavan. Toinen aineiston rajausmenetelmä on
niin kutsuttu eliittiteoria, jossa informanteiksi valtiaan vain ne henkilöt, joilta uskotaan saatavan paras tieto tutkittavasta ilmiöstä. Valinnan perusteena voi esimerkiksi olla itsensä
ilmaisemisen taito. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 97–99.)
Tässä soveltavassa tutkimuksessa päätettiin ensisijaisesti keskittyä niiden työntekijöiden
kokemuksiin, jotka covid-19-kevään aikana pystyivät nopealla tahdilla ottamaan digitaaliset työtavat haltuunsa tai olivat käyttäneet niitä jo aikaisemmin. Etsityt henkilöt näyttäytyivät työyhteisössä eräänlaisina digitaalisten työvälineiden käytön avainhenkilöinä, joilta
saatiin tietoa hyvin koetuista digitaalisien työtavoista ja niiden haltuunotosta. Työssä päätettiin pysyä työntekijänäkökulmassa diakoniatyön asiakkuuden ollessa monin tavoin arka.
Haastateltavat henkilöt löydettiin diakoniatyöntekijöiden suljetusta Facebook-ryhmästä.
Yhteisöön kuulumisen vaatimuksena on diakoniatyöntekijän koulutus tai alan opinnot.
Ryhmään tehtiin ilmoitus (liite 1), johon oli jo etukäteen määritelty kriteerit siitä, millaisia
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henkilöitä etsitään haasteltaviksi tähän soveltavaan tutkimukseen. Kriteereinä olivat diakoniatyön koulutus ja voimassa oleva virkasuhde johonkin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntaan. Sen lisäksi haastatteluun valituilla henkilöillä tuli olla työkokemusta diakoniatyöstä sen verran, että he ovat kokeneet diakoniatyön digiloikan mukaan tuoman
muutoksen kevään 2020 aikana. Heidän tuli myös pystyä kuvailemaan diakoniatyön digimuutosta. Haastateltavilla tuli olla myös halua osallistua haastatteluun.
Ilmoitukseen saatiin kuusi vastausta, joista valittiin alkuun viisi kriteerit täyttävää diakoniatyöntekijää. Kaikille haastatteluun valituille lähetettiin sähköpostilla saatekirje ja kutsu
haastatteluihin. Saatekirjeessä kerrottiin tarkemmin opinnäytetyön tavoitteesta ja tarkoituksesta sekä suostumuksen antamisesta haastatteluun (liite 2). Kaikki informantit olivat
kokeneita diakoniatyöntekijöitä, joista jokainen selviytyi omalla tavallaan digitaalisuuden
haasteista. Opinnäytetyön tavoitteena oli juuri näihin onnistumisen ja selviytymisen kokemuksiin perehtyminen. Tämän soveltavan tutkimuksen tutkimustehtävän kannalta oli tärkeää, että digitaalisten työtapojen käyttöönotossa koetut haasteet ja onnistumiset tunnistettiin ja osattiin nimetä.
Aineiston riittävyyttä määritellään saturaation perustella eli aineiston kyllääntymisellä.
Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa aineisto alkaa toistamaan itseään, eikä uutta ja erilaista
tietoa enää saada. Ajatuksena, että tietty määrä vastauksia riittää kertomaan kaiken tarvittavan tiedon tutkittavasta ilmiöstä. Laadullisessa tutkimuksessa kyllääntymispiste voi vaihdella, mutta sitä ei voi saavuttaa, ellei tiedetä mitä aineistosta ollaan hakemassa. Kun aineisto alkaa toistamaan itseään, voidaan jo pienestäkin aineistosta tehdä yleistyksiä. Kyllääntymisestä voidaan puhua teemoitetussa aineistossa alaluokkien tulessa löydetyiksi.
(Tuomi & Sarajärvi 2018, 99–102.) Tämän soveltavan tutkimuksen strategiana oli jatkaa
haastatteluja tarpeen vaatiessa eli jos aineistosta ei olisi löydetty uusia teemoja. Suunnitelmana oli käyttää seuraavaan haastattelukierrokseen lumipalloefektiä. Kuitenkin aineisto
alkoi kyllääntyä tutkimustehtävään nähden viiden haastattelun jälkeen ja toista haastattelukierrosta ei tarvittu.

6.3

Aineiston kerääminen

Laadullisen tutkimuksen yleisin aineistonkeruu menetelmä on haastattelu (Pitkäranta
2014, 90). Haastattelun muotoja ovat muun muassa strukturoitu, puolistrukturoitu, teemahaastattelu tai avoin eli syvähaastattelu (Pitkäranta 2014, 90). Teemahaastattelussa edetään tiettyjen keskeisten etukäteen valittujen teemojen ja niiden perusteella valittujen tarkentavien kysymysten varassa. Haastattelussa pyritään löytämään tutkimusongelman tai
tutkimustehtävän mukaisesti merkityksellisiä vastauksia. Teemahaastatteluiden yhdenmukaisuusvaade vaihtelee tutkimuksesta toiseen, ja haastattelurungot vaihtelevat melko
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avoimesta aina strukturoidusti etenevään haastatteluun. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 88.)
Mitä avoimemmaksi haastattelu muodostuu, sen suurempi on haastattelijan aktiivinen
rooli. Avoimemmassa haastattelussa myös haastateltavan rooli on aktiivisempi, koska
kyse on pohjimmiltaan tarinan ja kertomuksen luomisesta. Haastatteluissa pyritäänkin
saamaan monipuolisia ja värikkäitä kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä. (Kylmä & Juvakka.
2014, 79).
Tässä soveltavassa tutkimuksessa haastattelun teemat (liite 3) nousivat opinnäytetyön tietoperustasta. Aineistoksi haluttiin erityisesti kokemuksia digitaalisen työtavan käyttöönottamisesta, siihen liittyvistä ongelmista, haasteista ja mahdollisuuksista. Myös onnistumisen kokemukset, ongelmien ratkaisut ja hyviksi havaitut toimintatavat nousivat tietoperustasta tärkeiksi teemoiksi. Teemahaastattelun runko piti keskustelua tutkimustehtävän
kannalta oleellisissa aiheissa. Toisaalta teemahaastattelu antoi tilaa haastateltavalle kertoa oma kokemuksensa omin sanoin ja nostaa esiin hänelle tärkeät asiat. Vaikka teemat
antoivat suuntaviivat haastattelulle, annettiin haastateltavalle mahdollisuus oman tarinansa kertomiseen ilman liian tiukkoja rajoja.
Yksilöhaastattelut keskittyvät yksikön kokemuksiin, käsityksiin ja mielipiteisiin haastattelun
aiheena olevista ilmiöstä. Yksilöhaastattelu rakentuu pitkälti haastattelijan kysymyksien
varaan. Haastattelutilanteen vuorovaikutusta määrittelee valittu haastattelutapa. Ryhmähaastattelussa yksilö joutuu peilaamaan omia mielipiteitään muiden osallistujien mielipiteisiin. Ryhmähaastatteluissa tuotetaan yhteisesti jaettua ymmärrystä yksilöllisesti koetuista
asioista. Yksilö ja ryhmähaastatteluiden vuorovaikutuksen taso eroaa myös siinä, että ryhmähaastattelussa yksilöt ovat osoittavat puhettaan myös muille haastateltaville. Haluttaessa tutkia yksityisempiä, henkilökohtaisempia kokemuksia, saadaan yksilöhaastatteluilla
usein tarkempaa tietoa. (Pietilä 2010, 215–218.)
Haastattelut toteutettiin ja tallennettiin yksilöhaastatteluina Microsoft Teams alustan kautta
kevään 2020 covid-19-kriisiin aiheuttamien kokoontumisrajoitusten ja etätyösuosituksien
takia. Haastattelut ajoittuivat heinä-elokuuhun 2020. Haastattelun teemat lähetettiin haastateltaville etukäteen pohdittaviksi. Teemojen pohjilta tehtiin apukysymyksiä, joita käytettiin vain tarvittaessa. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina, jotta haastattelutilanne
olisi mahdollisimman luotettava, avoin ja turvallinen. Tarkoituksena oli kuulla aitoja kokemuksia muutoksesta.
Haastattelun kautta päästään käsiksi yksilön kokemuksiin. Mikäli tutkimuksen aihe on vähän tutkittu, antavat haastattelut mahdollisuuden löytää uusia näkökulmia aiheeseen.
Haastattelut on hyvä tallentaa. Tällöin haastattelija pystyy tarkkailemaan ja havainnoi-
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maan haastateltavaa. Samalla pystytään tekemään muistiinpanoja tilanteesta sekä palaamaan haastatteluihin tarvittaessa myöhemmin. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2018, 106–
107.)
Haastatteluiden kestot ajoittuivat 40–54 minuutin välille. Tietosuojaan liittyvä ohjeistus lähetettiin saatekirjeen mukana haastateltaville diakoniatyöntekijöille (liite 4). Haastattelutilanteen alussa varmistettiin, että informantit olivat ymmärtäneet ohjeistuksen ja käytiin ohjeistus yhdessä läpi. Toisella haastattelijalla oli päävastuu haastattelun etenemisestä.
Toinen haastattelija teki muistiinpanoja sekä osallistui haastatteluun täydentävillä kysymyksillä ja kommenteilla. Haastatteluiden aikana tehtyjä muistiinpanoja hyödynnetiin analysointi vaiheessa.
Haastattelut tulee litteroida pian haastatteluiden jälkeen. Aineisto tulee pyrkiä siirtämään
kirjoitettuun muotoon niin kuin se on sanottu ja siten, kuinka se on sanottu. Litteroinnin
haasteena onkin saada haastattelutilanteen moniulotteisuus kirjoitettuun muotoon niin että
todellinen tilanne on mahdollisimman tarkasti säilytetty. (Sandelowski 1994, Kylmän ja Juvakan 2014, 110 mukaan.) Haastatteluaineiston litterointi tarkasti alkueräisen muodon
mukaan kunnioittaa haastateltavien tapaa puhua ja kertoa kokemuksiaan omalla tavallaan
(Nikander 2020, 439). Litterointi auttaa tutkijoita sisäistämään omaa aineistoaan. Litteroinnissa jätetään kuitenkin pois tunnistetiedot kuten nimet ja paikkakunnat. (Kylmä & Juvakka 2014, 113.) Tunnisteiden poistaminen, eli anonymisoiminen, voidaan tehdä koska
tiedot eivät ole analysoinnin kannalta oleellista (Kuula & Tiitinen 2010, 452).
Haastattelut kirjoitettiin puhtaaksi nauhoitteista sanasta sanaan. Muistiin kirjattiin myös
merkittävät tauot puheessa, naurahdukset ja muut merkittävät äännähdykset. Haastattelujen litterointi kesti yhteensä 40 tuntia ja tekstiä saatiin yhteensä 66 A4 sivua, fonttina oli
Arial 11 ja riviväli 1,5. Haastattelujen lisäksi aineisto koostui vielä haastattelujen aikana
tehdyistä muistiinpanoista. Litterointi vaiheessa myös aineisto anonymisoitiin.

6.4

Aineiston analyysi

Sisällönanalyysi on laadullisen aineiston analyysimenetelmä. Useimmin se määritellään
tarkoittamaan menettelytapaa, jolla voidaan analysoida aineisto systemaattisesti ja
objektiivisesti. Aineiston analyysin tarkoituksena on luoda sanallinen kuvaus tutkittavasta
ilmiöstä ja sisällönanalyysin tavoitteena on saada aineistosta tiivis ja selkeä kadottamatta
sen informaatiota. Kokonaisuudessaan analyysin tarkoituksena on luoda selkeys
aineistoon, sillä vain selkeästä aineistosta voidaan tehdä luotettavia päätöksiä.
Laadullisessa tutkimuksessa analyysia tehdään tutkimuksen jokaisessa vaiheessa.
(Tuomi & Sarajärvi 2018, 122.) Sisällönanalyysissä aineisto puretaan ensin osiin. Tämän
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jälkeen samankaltaiset sanat ja osat yhdistellään niin, että analyysi kuvaa aineistoa
tiivistetyssä muodossa. (Kylmä & Juvakka 2014, 112–113.)
Aineiston analyysi voidaan toteuttaa induktiivisesti eli aineistolähtöisesti tai deduktiivisesti
eli teorialähtöisesti. Induktiivinen eli aineistolähtöinen analyysi tarkoittaa sitä, että
pääpaino on aineistossa ja siitä pyritään luomaan teoreettinen kokonaisuus. Tällöin
analyysiyksiköt eivät ole ennalta määritettyjä. Induktiivinen analyysi tarkoittaa etenemistä
yksittäisistä havainnoista yleiseen. Induktiivisessa lähestymistavassa tutkija ei päätä siitä,
mikä on tärkeää, vaan aineisto. Aineistolähtöisen analyysin haasteena on aineistossa
pysyminen, mikä vaatii tutkijalta itsekuria. Tutkijan tuleekin reflektoida tekojaan ja perutella
ratkaisunsa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 107.) Sisällönanalyysiä käytetään erityisesti, silloin
kun kuvataan tutkittavaa ilmiötä ja aineistosta on tarpeen muodostaa kuvaavia
kategorioita, käsitteitä käsitejärjestelmä tai malli. (Kyngäs, Elo, Pölkki, Kääriäinen &
Kanste 2011, 139.) Tässä soveltavassa tutkimuksessa aineisto analysoitiin
sisällönanalyysillä käyttäen induktiivista lähestymistapaa. Lähestymistavan määritteli
tutkimustehtävä, jonka tarkoituksena oli kuvata kokemuksia digitalisaation, erityisesti
covid-19-kriisin, myötä tapahtuneista muutoksista diakoniatyössä.
Tuomi ja Sarajärvi (2018, 122) esittelevät induktiivisen eli aineistolähtöisen analyysin kolmivaiheiseksi prosessiksi. Ensimmäinen vaihe on aineiston redusointi eli pelkistäminen.
Toisena vaiheena on aineiston klusterointi eli ryhmittely ja kolmantena vaiheena abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden tunnistaminen. Ruusuvuori, Nikander ja Hyvärinen
(2010, 11) jakavat myös aineiston analyysin kolmeen vaiheeseen. He nimeävät ne luokitteluksi, analysoinniksi ja tulkinnaksi. Heidän mukaansa analyysin vaiheet nivoutuvat toisiinsa, vaikka niiden tehtävät ovat varsin erilaisia keskenään. Kylmä ja Juvakka (2014,
119) nostavat aineiston analyysin vielä alkuun neljännen vaiheen, yleiskuvan hahmottamisen. He muistuttavat tutkijaa siitä, että vaikka kaikki analysoinnin vaiheet nivoutuvat yhteen, tulee abstrahoinnille antaa tarpeeksi aikaa. Aineiston tulkintaa ei saa tehdä liian nopeasti. Tutkimustehtävään saadaan vastaus lopullisia käsitteitä yhdistelemällä (Tuomi ja
Sarajärvi 2018, 127).
Aineiston analyysi aloitettiin lukemalla litteroitua aineistoa useaan kertaan läpi, jotta aineistoon päästiin hyvin sisälle. Analyysia jatkettiin keräämällä aineistoista kaikki tutkimustehtävän näkökulmasta löytyneet merkitykselliset lauseet. Merkitykselliset lauseen pelkistettiin ja niistä etsittiin samankaltaisuuksia. Samankaltaisista lauseista muodostettiin alaluokkia. Alaluokkia muodostui yhteensä kymmenen. Kuvio 10 esimerkki mallintaa tätä pelkistämisen ja yhdistämisen prosessia.
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KUVIO 10. Esimerkki lauseiden pelkistämisestä ja alaluokkaan yhdistämisestä
Seuraavaksi alaluokat yhdistettiin kolmeen yläluokkaan (kuvio 11). Nämä yläluokat ovat
diakoniatyön digitaaliset työvälineet, vuorovaikutus digitalisessa diakoniatyössä ja digidiakonian johtaminen.

KUVIO 11. Alaluokat yhdistettynä yläluokkiin
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Tulokset esitellään kuvio 11 jaon mukaisesti. Tulosten otsikot muodostuvat yläluokista ja
kappaleissa tuodaan esiin alaluokat numeroimattomina alaotsikoina. Tulokset pyritään
esittämään mahdollisimman aidosti käyttämällä haastateltavien käyttämiä käsitteitä.
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7
7.1

SOVELTAVAN TUTKIMUKSEN TULOKSET
Diakoniatyön digitaaliset työtavat

Sosiaalinen media diakoniatyön työvälineenä
Haastatellut diakoniatyöntekijät tuottivat covid-19-keväänä monenlaista materiaalia verkkoon ja viestivät aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. He kohtasivat asiakkaitaan eri alustoilla ja pitivät ryhmiä etänä erilaisten videovälitteisten ohjelmien kautta. Työvälineeksi
useimmille riitti älypuhelin ja tietokone. Eri alustojen ja ohjelmien käyttöönottoon vaikuttuvat erityisesti niiden kustannukset ja helppokäyttöisyys. Ylimääräisiä kustannuksia ei saanut tulla, ohjelmien piti olla ilmaisia ja niin helppoja käyttää, ettei niiden käyttöönotosta tullut liian isoa kynnystä.
Facebook oli käytössä kaikilla haastelluilla diakoniatyöntekijöillä. Se oli selkeästi käytetyin
kanava viestiä ja olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden sekä seurakuntalaisten kanssa.
Verkkoalustana se oli tuttu kaikille jo ennen sen hyödyntämistä työmielessä. Facebookiin
tuotettiin paljon videoita sekä diakoniatyön omille sivuille että seurakunnan yhteisille sivuille. Videot olivat tervehdyksiä ja hartauksia seurakuntalaisille. Facebookiin työntekijöitä
vei sen suuri suosio. Tämä antoi hyvän kanavan tavoittaa muun muassa covid-19 takia
vaikeuksiin joutuneita lapsiperheitä ja yrittäjiä. Videoita julkaistiin suoraan Facebookin tai
YouTuben kautta käyttäen näitä kahta alustaa ristiin. Ristiin julkaistut videot tavoittivat selkeästi enemmän katsojia, kuin vain toisella alustalla julkaistut videot.
Verkkoon tuotetun materiaalin kautta haluttiin tiedottaa diakoniatyöstä ja kertoa, että toiminta jatkuu vallitsevasta tilanteesta huolimatta. Materiaali tuotetiin itse suunnittelusta
aina editointiin asti. Editointiin käytettiin verkosta löytyviä ilmaisia ja mahdollisimman helppokäyttöisiä ohjelmia kuten iMovieta tai OpenShotia. Materiaalien kautta pyrittiin luomaan
piristystä arkeen ja toivoa paremmasta sekä vahvistamaan seurakuntalaisten uskoa siitä,
että tästäkin selvitään. Sosiaalisen median kautta pyrittiin tavoittamaan niitä kohderyhmiä,
jotka covid-19-sulun takia joutuivat vaikeuksiin. Samalla haluttiin kertoa diakoniatyön olemassaolosta ja mahdollisuudesta auttaa monessa eri tilanteessa.
Facebookiin muodostettiin myös suljettuja, tietylle joukolle tarkoitettuja ryhmiä, joissa diakoniatyöntekijän rooli oli selkeästi ammatillinen keskustelun aloittaja. Ryhmät muodostuivat vuorovaikutteisiksi alustoiksi, joissa ryhmän jäsenet jatkoivat ammattilaisen aloittamia
keskusteluja ja aloittivat niitä myös itse. Työntekijät kokivat myös, että verkko tarjosi asiakkaille matalan kynnyksen olla heihin yhteydessä ja teki heistä helpommin lähestyttäviä.

39
Facebookin rinnalle nousi vahvasti WhatsApp, jonka kautta pidettiin asiakkaisiin ja seurakuntalaisiin monella tapaa yhteyttä. WhatsApp oli kaikilla haastatelluilla käytössä. Sen
kautta lähettiin ääni- ja videoviestejä, tekstiviestejä sekä soitettiin videopuheluita. WhatsAppin suosiota selitti sen helppo käyttö sekä palvelun ilmaisuus. Sekä Facebook että
WhatsApp koettiin matalan kynnyksen alustoiksi, joiden kautta asiakkaat uskalsivat lähestyä työntekijöitä viestin.
WhatsApp, ihan WhatsApp on ollu ihan näillä ihan tietyllä tavalla näillä näissä taloudellisissa avustuksissa, nyt on pystytty keskustelemaan ja näkemään.
Lisäksi käytettiin Instagramia, joka oli käytössä limittäin Facebookin ja YouTuben kanssa.
Työntekijät käyttivät kohderyhmien etsintään hashtageja eli risuaidalla # alustettuja avainsanoja, kuten esimerkiksi #hämeenlinnanäidit tai #hamptoninmammat löytääkseen paikallisten ihmisten profiileja. Tilien seuraamisen koettiin aloittavan vastavuoroisen vuorovaikutuksen tilien käyttäjien välillä. Työntekijän seuraaman profiilin haltija usein alkoi myös seurata työntekijän profiilia. Tämä antoi työntekijälle näkyvyyttä omassa roolissaan ja sanomassaan. Instagram koettiin tärkeäksi kanavaksi olla näkyvissä, paikalla ja läsnä. Sosiaalisen median kanavissa näkyvästi viestiminen koettiin tärkeäksi etsivän työn muodoksi.
Tää meijän Facebook sivukin, jotkut on sitäkin kautta laittanut sitten soittopyyntöö tai
muu vastaavaa.
Sosiaalisen median kanavat koettiin myös tärkeiksi viestinnän ja tiedotuksen kanavaksi.
Niiden kautta haluttiin tehdä työtä näkyväksi tilanteessa, jossa kirkon ympärillä mediassa
vellovan keskustelun koettiin olevan usein hyvin kaukana oikeasta työarjesta. Diakoniatyöntekijät oman alansa asiantuntijoina olivat mielestään juuri oikeita henkilöitä viestimään
ja kertomaan työstänsä. Tiedotuskanavana sosiaalisen median löysivät nuoret aikuiset,
lapsiperheet ja yrittäjät. Haastatellut työntekijät miettivät viestintää kohderyhmälähtöisesti
ja tunnistivat tarpeen myös perinteiselle lehtitiedottamiselle, soittamiselle ja toisinaan henkilökohtaiselle kontaktille.
Sitten huomaa, että asiakkaat sanookin, että joo mä katoinkin jo instasta että diakonialla ei ole vastaanottoo hiihtolomalla, että huomaan ihan selkeesti että tää nuorempi asiakaskunta käyttävät sosiaalisen mediaa.
Videovälitteiset alustat ryhmätoiminnan mahdollistajina
Teams nousi kaikilla haastatelluille diakoniatyöntekijöillä kevään aikana uudeksi ja paljon
käytetyksi työvälineeksi. Työyhteisön palaverit muuttuivat nopealla aikataululla etäpalavereiksi, jotka pidettiin Teamsin kautta. Sen koettiin tuoneen paljon hyvää seurakuntien kokouskulttuuriin, jotka muuttuivat sen kautta tiiviimmiksi, lyhyemmiksi ja asiapitoisimmiksi.
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Teams kokoukset mahdollistivat kokouksiin osallistumisen maantieteellisistä rajoista riippumatta. Kaikki vastaajat myös toivovat vahvasti, että mahdollisuus etäkokouksiin jää tulevaisuudessakin käyttöön tai ainakin muuttaa normaalien kokouksien luonnetta.
Me ollaan yhteisen pöydän äärellä pidetty kokouksia ja syöty. Ja hyvässä ja pahassa sellainen kotimainen tiimi mutta niin kun nyt sitten kerralla repästiin se laastari
irti.
Et et kun kaikkihan on sitä sanonut et kun palaverit on puolet lyhkäsempiä kun puhutaan vaan asiaa, kun etänä ei tuu sellasta small talk lörpöttelyä
Aikaisemmin ennen Teams-sovelluksen käyttöönottoa seurakuntien kokouskulttuurin koettiin olleen paljon kahvittelua ja kuulumisien vaihtoa työkavereiden kesken asiapitoisuuden
lisäksi. Haastateltavat kertoivat kokouksia olleen paljon ja niiden vievän työaikaa huomattavasti. Vaikka hetkellisesti kokouksien määrä nousi covid-19 myötä tulleiden jatkuvien
ohjeistuksien ja tilannekatsauksien vuoksi, muutti Teams kokouksien luonnetta nopeasti
asiapitoisemmiksi ja lyhyemmiksi. Tiivistyneet ja lyhentyneet etäkokoukset eivät kuitenkaan syrjäyttäneet hengellisiä piirteitä seurakunnan kokouksista, vaan kokouksiin sisällytettiin tarpeen mukaan myös hartauksia tai laulua. Teamsia käytettiin myös yhteisiin vapaamuotoisiin hetkiin, jutteluun ja etätyön vertaistukeen, mutta nämä hetket olivat nyt selvästi erotettu kokouksista.
Diakoniatyöntekijöiden ylläpitämiä asiakasryhmiä pidettiin myös Zoom- ja Discord-alustan
kautta. Kummatkin alustat mahdollistivat osallistujien anonymiteetin minkä uskottiin madaltavan kynnystä puhua aroistakin asioista. Näissä ryhmissä osallistujat saattoivat myös
itse päättää, ovatko ryhmään videovälitteisesti tai kirjoittaen kontaktissa. Digitaalisilla alustoilla kokoontuneet ryhmät mahdollistivat osallistumisen myös niille, jotka eivät halunneet
tai pystyneet perinteisesti kasvotusten kokoontuviin ryhmiin osallistumaan. Digitaaliset
alustat koettiin mahdollisuudeksi kohdata näitä ryhmäläisiä heidän omimmassa ympäristössään heidän valitsemallaan kommunikaatiotavalla. Erityisesti nuoriin aikuisiin, lapsiperheisiin ja sosiaalisien tilanteiden pelosta kärsiviin pystyttiin luomaan luottamuksellinen
suhde digialustoilla. Usein tämän digitaalisesti rakennetun suhteen jälkeen asiakkaat pystyivät tapaamaan työntekijää myös fyysisesti, vaikkeivat olisi siihen aikaimmin kyenneet.
Maanantairyhmistä, jossa oli omat ryhmät et tota niillä oli se Discord alusta, jossa ei
oo videoo eikä kuvaa vaan joka semmonen mitä käytetään tosi paljon pelimaailmassa. Ja siellä oli tosi paljon sellasia pelimaailmanörttejä siinä ryhmässä ja et
siellä oli niissä ryhmissä ihan loppuun asti kaks sellaista, jotka ei koskaan puhunut
mitään vaan ne chättäs siihen kenttään. Niin sehän on ihan mieletön työväline tavoittaa sellasia jotka ei oikeesti pääse kotoo mihinkään.

41
Motivaatio digitaaliseen muutokseen
Jokaista haastateltavaa ajoi digitaaliseen muutosprosessiin ensisijaisesti oma kiinnostus,
halu ja uskallus tehdä diakoniaa uudella tavalla, kohdata asiakkaita uudella tapaa ja ylittää
itseään uutta tehdessä. Halu tehdä omaa työtä korostui etenkin niillä, jotka joutuivat ottamaan digitaaliset työtavat käyttöön muutoksen edessä ilman aikaisempaa kokemusta. Digitaaliset työkalut tarjosivat välineet tähän haluun jatkaa työn tekemistä.
Niin sitten vaan jotenkin tuli semmonen että ei mulle tullut mieleenkään, että tää oli
tässä. Et sit vaan yritti keksiä niitä keinoja, että jotenkin tää vaan pitää vaan saada
toimimaan. Mä en edes tiennyt mitään näistä videojutuista tai muista, mulla oli vaan
ajatus siitä, että jotenkin se saadaan nyt pyörimään.
Toisaalta työntekijöitä ajoi digimuutoksessa eteenpäin työntekijöiden oma innostus. Oman
elämän kiinnostuksen kohteet, kuten valokuvaus, videoeditointi ja sosiaalinen media koettiin luonteviksi välineiksi toteuttaa diakoniatyötä tilanteessa, jossa vanhat tavat eivät enää
olleen käytössä. Haastateltujen vahva halu jatkaa työtä auttoi heitä selviämään työn nopeasta muutoksesta. Alkuun riitti pelkkä halu jatkaa työtä ja ottaa selvää siitä, miten työ voisi
jatkua, vaikka valmiita toimintamalleja ei ollut. Oma innostus ja kiinnostus auttoivat pääsemään alun hankaluuksista yli ja motivoivat opettelemaan uusia asioita, kuten esimerkiksi
videoiden editointia.
Vapaa-ajalla mä olen tämmönen digidiggari, diginatiivi, ni mä tykkään tästä.
Noo, kun ne omat henkiset aidat tavallaan pysty ylittämään niin sen itsekritiikin ja
sen oman pelon sen oman naaman ja äänen kuulemisesta ja näkemisestä pysty ylittämään sillä että ajatteli mitä mä pystyn muille antaa. Että ajatteli sitä kohderyhmää
ja tavallaan unohti sen miltä itsestä tuntuu.
Lähes kaikki haastatellut tarvitsivat alkuun teknistä tukea ottaessaan haltuun digitaitoa,
mutta löysivät halutessaan myös kanavat avun saamiseen. Apua antoivat usein työkaverit
oman seurakunnan sisältä, ystävät tai ryhmissä mukana olleet tutut seurakuntalaiset.
Myös oman seurakunnan viestinnän kanssa tehtiin yhteystyötä. He myös lähtivät itse kokeilemaan rohkeasti eri alustojen toimintaa, jos perehdyttäjää ei ollut saatavilla. Haastatellut kokivatkin, että vastuu uuden haltuunotosta oli yksin heillä itsellään ja varsinainen oppiminen tapahtui “kantapään yliopiston kautta” harjoitellen, joko ohjeilla tai ilman.
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7.2

Vuorovaikutus digitaalisessa diakoniatyössä

Vuorovaikutuksen toteutuminen digitaalisilla alustoilla
Vuorovaikutuksen luominen digitaalisesti perustui haasteltavien mukaan hyvin samanlaisiin keinoihin kuin fyysisesti koontuvissa ryhmissä. Vuorovaikutus digialustoilla perustui
perimiltään vuorottaiseen jakamiseen ja kommentointiin. Vuorovaikutuksen tason huomattiin vaihtelevan digialustan mukaan. Osa asiakkaista sitoutuu mukaan passiivisemmin ja
osa aktiivisemmin. Työntekijän rooli vuorovaikutuksen luojana ja ylläpitäjänä oli olla mahdollistaja, vuoron antaja ja jatkaja.
Vuorovaikutuksen luominen tekstipohjaisilla alustoilla koettiin aikaa vieväksi, mutta lopulta
hyväksi tavaksi tavoittaa henkilöitä, joita muuten ei tavoitettaisi. Eri kohderyhmät yhdessä
eri alustojen kanssa vaativat käyttäjältään myös ymmärrystä niillä käytetystä kielestä ja
lyhenteistä. Esimerkiksi hymiöt ja emojit koettiin hyväksi tavaksi ilmaista itseä ja toisaalta
lukea vastapuolen tunteita. Instagramissa saatuihin kommentteihin vastaamiseen kommentoijan nimimerkin ottaminen @-merkin kanssa auttoi saamaan näkyvyyttä alkuperäiselle julkaisulle. Haastatellut kokivat digiyhteyden vaativan tarkkuutta ja herkkyyttä vuorovaikutuksen tulkinnassa.
Kyllä se kyllä se siinä sitten semmonen tietty porukka on jotka peukuttaa ja ja tota
kaikki ei ees halua peukuttaa tietysti ei halua niinku tulla nähdyksi siellä, mutta mutta
tota se on niinku ehkä parasta siinä mulla on se mesengeryhteys heihin mä jos mä
tiedän et heillä on joku elämäntilanne, niin mä pystyn heihin oleen yhteydessä, eikä
muut tiedä siitä.”
Ryhmäkeskustelut digitaalisesti Teamsissä tai Zoomissa perustuivat hyvin samanlaisille
sosiaalisille säännöille kuin liveryhmissä tai kokouksissa. Ohjaajalta tai puheenjohtajalta
vaadittiin kykyä antaa kaikille heidän tarvitsemansa tila jakamiseen ja kommentointiin.
Ryhmissä pidettiin kiinni liveryhmistä tutuista alku- ja loppurutiineista esimerkiksi antamalla kaikille alussa vuoron sytyttää kynttilä omalla pöydällään ja jakamalla aamun hyvän
ajatuksen muille. Ryhmäytymisen kannalta haastateltavat pitivät tärkeänä, että videot olivat päällä ja osallistujat näkyivät ruudulla. Toisaalta huomattiin, että mahdollisuus olla
myös ilman kuvayhteyttä teki osallistumisen helpommaksi osalle asiakkaista. Näissä tilanteissa vaadittiin herkkyyttä lukea tilanne ja asiakkaan toiveet oikein ja mahdollistaa kaikille
turvallinen tunne ryhmään osallistumisesta.
Et siellä oli niissä ryhmissä ihan loppuun asti kaks sellaista jotka ei koskaan puhunut
mitään vaan ne chättäs siihen kenttään. Niin sehän on ihan mieletön työväline tavoittaa sellasia jotka ei oikeesti pääse kotoo mihinkään.
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Vuorovaikutus koettiin toisaalta kevyemmäksi digitaalisissa kohtaamisissa kuin kasvotusten tapahtuvassa kohtaamisessa ja toisaalta sen koettiin vaativan työntekijältä jatkuvaa
tarkkuutta ja havainnointia kaikilla aisteilla. Kun toisen tunteiden peilaamiseen ei ollut samanlaista mahdollisuutta, kun fyysisessä kohtaamisessa, yritettiin fyysistä tunteiden peilaamista korvata tulkitsemalla kaikkea mikä tulkittavissa oli. Tämä tarkkuus ja jatkuva vihjeiden huomioiminen ja etsiminen tuntuivat kuormittavalta. Toisille taas peilaamisen mahdottomuus tai sen uusi muoto antoivat selkeästi etäisyyttä asiakkaasta. Kohtaamisien
muuttaminen digitaaliseen muotoon ei ollut aluksi helppoa. Videoyhteys tuntui vieraalta ja
etäiseltä. Kuitenkin omien ennakkoluulojen kohtaaminen ja niistä yli pääseminen auttoi
työntekijöitä rentoutumaan ja luomaan aidon, lämpimän ilmapiirin. Videoissa esiintyminen
ja oman kuvan sekä äänen näkeminen vaivaannuttavat. Työntekijät kokivat kuitenkin olevansa velvollisia tutustumaan näihin epämukavuusalueisiinsa ollakseen esimerkkinä niin
asiakkaille kuin työyhteisölle. Videoita julkaistaessa keskityttiin sisältöön ja kohderyhmään, ei omaan esiintymiseen.
Digitaalisissa kanavissa käydyt keskustelut saattoivat muuttua nopealla tahdilla hyvin syvällisiksi, lähes sielunhoidollisiksi. Samanlaisiin keskusteluihin ei haastateltavien kokemuksen mukaan olisi koskaan päästy esimerkiksi perinteisessä kokoavassa toiminnassa.
Digitaaliset yhteydet auttoivat luomaan henkilökohtaisemman ja syvällisemmän yhteyden
sellaisiin tuttuihin asiakkaisiin, jotka normaalisti ovat esimerkiksi kokoavassa toiminnassa
huomaamattomampia. Tämä siteiden vahvistumisen toivottiin jatkuvan ja madaltavan kynnystä ottaa jatkossakin yhteyttä työntekijään normaalin kokoavan toiminnan alkaessa.
Niin niissä puheluissa on tullut tosi sielunhoidollisia puheluita eikä sellaisia olisi tullut, jos mä olisin tavannut jonkun jossain tapahtumassa.
Niin mä olen hyvin vahvasti sitä mieltä, että sitä voi tehdä. Se lisääntyy varmasti tulevaisuudessa tuollainen sielunhoito diginä ja kyllä sitä mun mielestä voi tehdä, jos
vaan ihmiset osaa käyttää niitä laitteita.
Digitaalisilla alustoilla ja ryhmissä keskusteltiin hyvin samanaisista asioista, kun fyysisesti
kokoontuneissa ryhmissä. Omalta osaltaan covid-19 tuomat muutokset värittivät käytyjä
keskusteluja, joiden aiheet pyörivät meneillä olleen poikkeusajan ympärillä. Hätä ja ahdistus ovat olleet keskiössä diakoniatyöntekijöiden käymissä keskusteluissa myös ennen covid-19, nyt covid-19 toi uuden yhteisen syyn näille tunteille.
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Yhteisöllisyys
Yhteisöllisyyden koettiin toteutuvan hyvin digitaalisilla alustoilla. Facebook ryhmät alkoivat
elää omaa elämäänsä jäsenten kutsuessa ryhmään muita kohden ryhmään kuuluvia jäseniä. Ryhmät pääsivät muodostumaan jäsentensä näköisiksi, jolloin työntekijälle jäi rooli
ammatillisena taustavaikuttujana ja ylläpitäjänä. Yhteisöllisyyden koettiin syntyvän juuri
tästä. Jokainen ryhmäläinen loi ryhmiin yhteisöllisyyttä halutessaan omalla panoksellaan.
No itseasiassa mä koen sen hyvin yhteisölliseksi toiminnaksi. Et nimenomaan se on
just yks niistä pointeista tavallaan, et minkä takia mä ehkä siihen hurahdin tänä aikana, et nimenomaan mun mielestä se on semmonen yhteisö, joka nivoo yhteen ihmisiä tavallaan erottelematta heitä toisistaan.
Haastateltavat kokivat myös hyvän aineiston, joka on riittävän kiinnostavaa, olevan yksi
yhteisöllisyyden tekijä. Kun aineisto täytti ryhmäläisten vaatimukset, keskustelu käynnistyi
kuin itsestään. Ryhmien henki muuttui mukaansa tempaavaksi ja välittäväksi.
Työntekijöiden toiminta digitaalisilla alustoilla kohdennettiin ensisijaisesti palvelemaan
oman seurakunnan asiakkaita. Näin saatiin verkkoon luotua yhteisöllisyyttä, jonka oli mahdollista jatkua myös alustojen ulkopuolella. Toisaalta digitaaliset alustat hämärsivät maantieteellisiä rajoja ja mahdollisti osallistujien mukaantulon laajemmaltakin kuin oman seurankunnan alueelta.
Hengellinen näkyvyys digitaalisilla alustoilla
Sosiaalisen median alustoilla toimittiin selkeästi ammatillisessa roolissa, vaikkakin omalla
henkilökohtaisella profiililla ja varovaisen hengellisellä statuksella. Suljetuissa keskusteluryhmissä työntekijän rooli nähtiin kokoajana, mahdollistajana ja keskustelun avaajana.
Vaikka suljetuissa ryhmissä hengellisen sisällön oli vähäistä, olivat työntekijät kuitenkin
avoimia ammatillisesta minästään ja siten saavutettavissa asiakkaiden tarpeeseen myös
hengellisessä tarpeessa. Tärkeimmäksi koettiin ihmisten kohtaaminen, kunnioittaminen ja
elämän tilanteen huomioiminen. Selkeästi hengellistä sisältöä tuotettiin enemmän yhteisten diakoniatyön profiilien kautta. Tämäkin sisältö pyryttiin pitämään mahdollisimman helposti lähestyttävä.
Ammatillisen diakoniatyöntekijän roolin koettiin luovan turvallisuutta, eikä roolia tarvitun
piilotella tai salata. Kaikki haastateltavat toimivat digitaalisilla alustoilla avoimesti diakoniatyöntekijöinä ja seurakunnan työntekijöinä, vaikka he harkitsivat tarkkaan oman viestinnän
hengellisiä painotuksia. Poikkeusolojen mukanaan tuoman yleisen epätietoisuuden ja ahdistuksen uskottiin luoneen hengellisyydelle sallivamman yleisen ilmapiirin. Kynnys ottaa
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diakoniatyöntekijään yhteys madaltui digitaalisuuden myötä. Enää ei tarvinnut puhua ryhmässä tai ryhmän jälkeen muiden kuullen tai nähden. Asiat pystyttiin kertomaan ilman,
että toiset sai tietää. Haastateltavat pitivät myös tietoisesti yllä, että ovat saatavilla eri
alustoidenkin kautta.
No joo kyllä mulla on siis semmonen kokemus on, että sille on ollut tarvetta. Ja et
jotenki se on ollut myös enemmän semmosta tervetullutta nyt tänä aikana, et on ollut jotenkin sallittavampaa tai suopeampaa jotenkin tuoda sitä asiaa esiin, et ku tää
yleinen ilmapiirihän on viimeisinä vuosina ollut hyvin semmonen uskontokielteinen ja
hyvin hengelliskielteinen.
Diakoniatyöntekijät kokivat kuitenkin tärkeäksi näkyä digitaalisilla alustoilla hengellisesti
matalalla kynnyksellä. Diakoniatyön hengellisen ytimen uskotiin tulevan näkyviin enemmän tekemisen kuin varsinaisen julistamisen kautta. Samanlaisena haastateltavat pitävät
hengellisen työn profiiliaan myös perinteisessä diakonityössä. Työntekijät olivat herkkänä
tulkitessaan asiakkaan hengellisiä tarpeita ja odottivat vahvoja signaaleja ottaakseen
asian esiin. Työntekijän diakoniatyöntekijän roolin katsottiin olevan selkeä kannustin asiakkaille itse ottaa hengelliset asiat puheeksi.
Sit sitä mä ajattelin, että onhan esim. kirkko keskusteluavulla tämä chatti, että sekin
on tavallaan digiä ja kyllä sielläkin sielunhoitoa tehdään. Ennen vanhaan kirjoitettiin
kirjeitä, että sitä sielunhoitoa on tehty varmasti paljon aikanaan kirjeitse, että ei se
aina vaadi sitä, että ollaan kasvokkain. että kyllä sitä sielunhoitoa voi tehdä diginä
on kyllä kanssa sielunhoitoa.
Laajentuva asiakaskunta
Diakoniatyön asiakkaat vuonna 2020 näyttäytyvät laajana poikkileikkauksena suomalaisesta yhteiskunnasta. Covid-19-kevät nosti diakoniatyön asiakkaiksi paljon ihmisiä, joiden
elämän tilanne vaikeutui covid-19 vaikutusten vuoksi. Vallitsevasta tilanteesta johtuvien
rajoitusten ahdinkoon ajamat yrittäjät ja tavallisesti toimeentulevat lapsiperheet, näyttäytyivät haastatelluille diakoniatyöntekijöille selvänä piikkinä kevään 2020 aikana.
Yrittäjät näkyy ihan selkeenä piikkinä meillä, ihan uusia kasvoja tullut, työssäkäyviä
ihmisiä tullut nytten, lomautettuja, että ihan selkeä muutos näissä kahdessa ryhmässä ainakin. Ja perheellisiä, perheellisiä, joissa molemmat saattavat käydä töissäkin. Eli perheelliset lomautetut ja yrittäjät ihan selkeesti.
Myös itse kiinnitin huomiota siihen, että kuinka paljon nuorentu se meidän asiakaskunta, et tuli ihan tämmösiä kakskymppisiä nuoria ihmisiä, joilla oli ollut aikasemmin
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kenties ollut vaikee elämäntilanne ja nyt se oli eskaloitunut sitten koronan takia taloudellisten syiden takia tai sitten ihan näitä lomautus tapauksia, just lapsiperheitä
hyvin paljon.
Digitaalisin välineiden kautta tavoitettiin parhaiten nuoria aikuisia ja lapsiperheitä, sekä
työikäisten ryhmää, jonka elämä hankaloitui covid-19-sulun takia. Digitaaliset välineet koettiin hyväksi tavaksi tavoittaa etenkin sellaisia mielenterveysongelmista kärsiviä asiakkaita, joiden on vaikea poistua kotoa tai jotka kärsivät sosiaalisien tilanteiden pelosta.
Myös nuorten aikuisten tapaaminen verkossa, jossa he viettävät aikaansa muutenkin paljon, mahdollisti yhteyden saamisen heihin heidän omalla pelikentällään ja heidän itsensä
haluamalla tavalla. Vanhempien ikäluokkien kanssa digitaaliset välineet koettiin usein
haastavammaksi. Monesti ikäihmisiä tavoitettiin covid-19 aikana perinteisesti soittamalla
tai tekstivieteillä.
Ja sit on tää sosiaalisten tilanteiden pelko, et munkin, tota munkin torstairyhmästä
ehkä yhdeksästä kolme ois ollut sellasia jotka ei ois, tai siis omien sanojensa mukaan sanoi, että oli niin paljon helpompaa tulla paikalle, kun ei tarvinut niinkun lähteä
kotoo mihinkään.
Ikäihmiset nousivat omana ryhmänään esiin puhuttaessa niistä diakoniatyön asiakkaista,
joita digitaalisin työtavoin ei tavoiteta. Mitä vanhempia asiakkaat ovat, sen vaikeampi heitä
oli diakoniatyöntekijöiden mielestä tavoittaa esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Paras
keino ikäihmisten henkilökohtaiseen tavoittamiseen etänä katsottiin olevan perinteinen puhelinsoitto. Kaikilla diakoniatyön asiakkailla ei ole omaa tietokonetta tai kännykkää. Covid19-sulku vei heiltä myös mahdollisuuden käyttää esimerkiksi kirjastojen koneita. Siksi
työntekijät pitivät edelleen yhtenä tärkeänä tiedotuksen kanavana perinteisiä, ilmaisia, paikallislehtiä.
Sitten heillä ei ole tietokoneita ja kun kirjastotkin suljettiin niin se oli ongelma.
Haastatteluluista nousi esille, kuinka työntekijät hankkivat asiakkailleen digiyhteydet mahdollistavat välineet. Työntekijät hyödynsivät Kaikille kone -kampanjaa saaden sen kautta
käytettyjä tietokoneita asiakkailleen, kuin myös hankkimalla uusia koneita kirkon varoilla.
Koneiden hankkimisen lisäksi asiakkaat saivat runsaasti tukea koneen käytön aloittamiseen joko työntekijältä tai tämän hankkimalta ulkopuoliselta avulta. Yhteistyötä tehtiin esimerkiksi ammattikoulun media-assistenttiopiskelijoiden kanssa, jotka työharjoittelunaan
auttoivat sekä työntekijää että asiakkaita ottamaan digitaaliset työvälineet haltuun.
Työntekijät kokivat digitaalisten kanavien venyttävän asiakkuuksien rajoja uudelleen. Digitaalisille alustoille muodostuneisiin ryhmiin saattoi kuulua osallistujia paljon laajemmalta
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alueelta kuin esimerkiksi oman seurakunnan alueelta. Myös asiakaskohtaamisien kirjaamismerkinnät tehtiin usealla eri tavalla ja asia pohditutti työntekijöitä. Osa merkitsi ylös
kaikki tykkäykset ja vastakommentit, osa asetti itselleen aikarajoja kontaktien merkintään
ja tilastoi vain työntekijälle suoraan tulleet yhteydenotot. Tilastointiin kaivattiin kunnollisia
ohjeita ja tämänhetkinen tilastointi loi epävarmuutta.

7.3

Digidiakonian johtaminen

Osaamisen johtaminen digitaalisessa muutoksessa
Pätevien työvälineiden suhteen haastateltavat olivat hyvin eriarvoisessa asemassa. Yleisesti kaikki kokivat, että uusia koneita, älypuhelimia ja muita digitaaliseen työn liittyviä välineitä on hankala saada eivätkä ne kuitenkaan lopulta vastanneet tarvetta. Toisilla haastatelluilla oli käytössään kannettava tietokoneen lisäksi kuvausvälineitä, tabletteja ja älypuhelimia. Toisilla ollut töiden puolesta edes kannettavaa tietokonetta, internetyhteyttä tai
älypuhelinta. Töitä tehtiin omilla välineillä ja kodin omaa internetyhteyttä jakamalla. Osa
haastatelluista oli taas saanut kotiin esimerkiksi internetreitittimet työnantajalta. Työntekijöiden mielestä ongelmana tuntui olevan usein kirkon IT-keskus, jonka kautta työvälineitä
tilattiin. Koneiden koettiin olevan kalliita, hitaita tai sitten niitä ei saatu ollenkaan.
Alussa (työyhteisön etä-Teams kokouksessa) oli niin että yhden tietokoneen äärellä
oli useampi ryhmänä, mutta sitten kaikki sai välineet ja viimeinen sai kuulokkeet, kun
jo pystyttiin tapaamaan kasvotusten.
Et mä väittäisin, väittäisin että me ollaan, jos ei ainoa niin ainoita poikkeuksia koko
Suomen Siionissa, että me saadaan ylipäätään hankkia Applen tuotteita ohi sen italuekeskuksen.
Digitaalisien työtapojen käyttöönottoa leimasi epävarmuus uuden työtavan arvostuksesta
ja tunnustamisesta. Epävarmuuden tunne johti haastateltuja tekemään digidiakoniaa jo
ennen varsinaista hyväksyntää uusille ideoille työnantajalta. Ideaa saatettiin kehitellä ja
testata jo ennen asian ja idean viemistä eteenpäin. Vasta kun idean oli toimivaksi testattu,
se esitettiin työnantajalle ja sitä kautta saatiin osaksi tekijän omaa työnkuvaa. Tunnustus
ja hyväksyntä esimieheltä ja työyhteisöltä koettiin helpotukseksi ja antoi työntekijöille intoa
ja rohkeutta jatkaa työnsä kehittelyä.
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Muutosprosessin johtaminen digitaalisessa muutoksessa
Kevään covid-19-sulku näyttäytyi valtavana shokkina kaikille haastatelluille diakonityöntekijöille. Ensimmäisen hämmästyksen jälkeen työntekijät tunsivat turhautumisen ja ärsytyksen tunteita siitä, että he kokivat tekemänsä työn loppuvan kuin seinään. Erityisesti
tässä tilanteessa työntekijät kertoivat saaneensa selkeitä ohjeistuksia organisaatiolta ja
esimiehiltä.
Että mulla oli sellaine olo että se kirkon päällikkö, se kirkkoherra, sillä on homma
hanskassa, se pitää huolta henkisestä ja hengellisestä hyvinvoinnista, ja on turvallinen työilmapiiri ja näin.
Ristiriitaisia olivat tilanteet, joissa eri esimiestasoilta saadut ohjeet poikkesivat selkeästi
toisistaan tai olivat vastoin työntekijän omaa tulkintaa tilanteesta. Osa halusi lopettaa kokoavan toiminnan heti, kun osa ei nähnyt tarvetta toiminnan keskeyttämiselle. Covid-19
tilanteen vaikutuksesta diakoniatyöhän oltiin montaa eri mieltä ennen virallisia ohjeita.
Kahteen suuntaan vetämisen koettiin luoneen epävarmuutta ja huolta tilanteessa. Valtiolta
saadut viralliset toimintaohjeet ja kokoontumisrajoitukset ratkaisivat tilanteen.
Työn uudelleen organisoitumista lähtivät johtamaan esimiehet, mutta työntekijät pystyivät
myös itse vaikuttamaan muuttuvan työn sisältöön ja jatkumoon. Aikaisemmin hyvin rajatonta diakoniatyötä järjestettiin haastatelluiden työntekijöiden seurakunnassa ensimmäistä
kertaa järjestykseen. Työn selkeä järjestely koettiin positiiviseksi asiaksi vallinneesta tilanteesta johtuvassa äkillisessä työnmuutoksessa. Järjestys ja työnjaon selkeytyminen antoivatkin työntekijöille lopulta enemmän vapautta keskittyä tehtäviinsä. Järjestys toi selkeyttä myös työnjaon tasaväkisyyteen. Työntekijät kertoivat kaivanneensa työhön raameja
ja rajoja enemmän kuin ymmärsivätkään.
Esimies teki meillä ihan niin kun työvuorot, mitä ei oo koskaan aikaisemmin ollut.
Siis varmaan ainoana työalana koko seurakunnassa meillä oli selkeät vuorot mitä
minä teen maanantaina, mitä työkaveria tekee maanantaina, mitä tehdään tiistaina,
ketkä ovat työparit keskiviikkona, mitkä ovat etätyötehtävät torstaina.
Muutoksen keskellä viestintää hoidetiin aktiivisesti sähköpostitse sekä työyhteisön yhteisissä, että sidosryhmien omissa palavereissa. Covid-19-sulun alussa palavereja lisättiin
jatkuvien uusien ohjeistuksien takia. Esimiesten koettiin vastanneen hyvin äkilliseen tilanteeseen ottamalla tilanne nopeasti haltuun. Työntekijät kiittivät esimiesten selkää, tiivistä
ja asiapitoista viestintää. Kiitosta sai myös esimiesten kyky pitää huolta työntekijöiden jaksamisesta. Esimiehen pystyivät vastaamaan alaistensa kysymyksiin ja saivat taas itse
omalta esimieheltään tukea.
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Tota häneltä tuli hyvin selkeitä niinku ohjeita, et miten toimitaan tän suuren kokonaisuuden kanssa.
Erityistä tukea haastatellut työntekijät olisivat kaivanneet esimiehiltään työajan hallintaan.
Ylläpitääkseen vuorovaikutusta sosiaalisen median alustoissa, työntekijät kokivat joutuvansa olemaan koko ajan läsnä alustoilla. Työntekijöitä hallitsi tunne, siitä että jokaiseen
tykkäykseen, kommenttiin, viestiin ja yhteydenottoon oli vastattava heti. Jatkuvan läsnäolon vaateen tunne voimistui, jos digitaalista työtä tehtiin omalla henkilökohtaisella puhelimella tai tietokoneella, joista oli vaikea irtaantua vapaa-ajalla.
Työntekijät kaipasivat hyväksyntää esimiehiltään tekemälleen digidiakonialle. Hyväksynnän merkkeinä nähtiin lupa jatkaa työn tekemistä ja kehittämistä sekä mahdollisuus järjestellä työaikaa uudelleen niin, että työn tekemisille löytyi aikaa. Toisaalta työntekijät kokivat
olevansa epävarmoja uuden työmuodon äärellä ja tarvinneensa pidempiaikaisempaa ja
jatkuvampaa kannustusta. Kuitenkin uusien työtapojen ja välineiden käyttöönotossa työntekijät kokivat jääneensä ilman esimiestensä tukea.
Tukea olisi kaivattu erityisesti tekniikan ja eri ohjelmien käyttöönotossa sekä tietoturvaan
liittyvissä asioissa. Osa työntekijöistä kertoi miettineensä tarkkaan tietoturvaan liittyviä
asioita ja tietoturvan määrittäneen sitä miten erilaisia digitaalisia työvälineitä käytettiin.
Täydellistä tietoturvallista digivastaanottoa ei kukaan ollut onnistunut järjestämään. Asiakkaat saattoivat lähettää sähköpostilla, tekstiviestillä tai WhatsAppilla tilitietojansa tai laskujaan ennen videoyhteyden ottamista.
Että me käytiin niihin avustusasioihin liittyvät keskustelut puhelimitse ja sitten ne lähetti niitä todisteita sitte sähköpostilla tai tekstiviestillä tai WhatsAppilla kuvina.
Työntekijät kaipasivat myös selkeitä ohjeita digitaalisesti tehtävän työn tilastointiin. Kontakteja tilastoitiin nyt monilla eri tavoilla. Osa tilastoi kaikki tuotettuun materiaaliin tulleet
kommentit, tykkäykset ja eteenpäin jaot, osa asetti itselleen aikarajoituksia, joiden mukaan
kontakteja tilastoi ja osa ei tilastoinut esimerkiksi sosiaalisessa mediassa saamiaan tykkäyksiä mitenkään, mutta tilastoi kaikki kommentit tietyn aikamääreen mukaan. Tilastoinnin koettiin olevan tärkeää, jotta tehty työ saadaan näkyväksi tilastoissa, mutta tilastoinnin
epävarmuus mietitytti kaikki haastateltavia. Epäselvän tilastoinnin koettiin vääristävän tilastoja samalla kun asiakaskontaktien määrä kasvoi digitaalisien työmuotojen myötä.
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Covid-19-kevään merkitys diakoniatyön kehityksessä
Covid-19-sulku muutti hetkellisesti perinteisiä tapoja tehdä diakoniatyötä. Kokoava toiminta lakkautettiin, laitosvierailut keskeytettiin, kotikäyntejä ei tehty, yhteisruokailuista siirryttiin ruokakassien jakamiseen ja vastaanotot joko lopetettiin, siirrettiin puhelimen päähän
tai järjesteltiin uudelleen. Luopuminen antoi tilaa ja aikaa kehittää uutta. Diakoniatyön työmuotojen ja -tapojen koettiin saavan kaivattua muutosta. Työntekijät kokivat, ettei heillä
olisi normaalissa työtilanteessa ollut resursseja lähteä suunnittelemaan ja tekemään digidiakoniaa. Pakollisen pysähtymisen koettiin tuulettavan vanhoja työtapoja ja mahdollistavan uuden syntymisen.
Korona teki sen että aika monissa seurakunnissa vaan niin kun oli hyvä paikka pysähtyä ja miettiä mitä vois vaan jättää pois. Että tässähän nyt pakosti jätettiin pois
kauhean paljon asioita niin varmaan sitten monet seurakunnat on sen edessä että
mitä niin kun sitten enää edes otetaan takaisin niistä, mikä pakko nitistettiin pois ja
mitä voisi sitten tehdä tilalle, vähän jotain nykyaikaisempaa.
Digitaalisilla alustoilla tehtävän diakoniatyö nähtiin olevan yhtä suuremmassa osassa diakonityön tulevaisuutta. Työntekijät nostivat etäkokousmahdollisuuden säilymisen tärkeäksi. Etäkokoukset toivat kokouksiin kaivattua tiivistystä sekä mahdollisuuden osallistua
kokouksiin mistä vain. Työyhteisön välisen vuorovaikutuksen koettiin toteutuvan hyvin etäkokouksissa ja tiiviiden, asiapitoisten kokousten vapauttavan työaikaa itse työnteolle.
Covid-19 tuomat järjestelyt toivat selkeästi kaivattua struktuuria haastateltujen diakoniatyöntekijöiden työarkeen. Työntekijät kokivat selkeät työtehtävät helpotukseksi ja mahdollisuudeksi kehittää omaa työtään. Työntekijät pääsivät itse vaikuttamaan työn uudelleen
järjestelyyn ja pystyivät jättämään selkeitä kokonaisuuksia pois työstään. Perinteisten työmuotojen pysähtymisen myötä työntekijöitä vaivasi tunne siitä, tekevätkö he tarpeeksi ja
riittävästi töitä entiseen verrattuna. Selkeät struktuurit helpottivat tätä epävarmuuden tunnetta. Järjestelyn koettiin myös tasapainottavan työntekijöiden työtaakkaa ja jakavan töitä
tasapuolisemmin kaikkien diakoniatyöntekijöiden kesken. Tätä järjestystä diakoniatyöntekijät halusivat ylläpitää myös jatkossa.
Kaikkia haastateltuja diakoniatyöntekijöitä yhdisti toive siitä, että covid-19 aikana käyttöön
otettuja digitaalisia työkaluja käytetään perinteisen diakoniatyön rinnalla myös jatkossa.
Digitaalisesti tehtyyn diakoniatyöhön haluttiin panostaa ja sen tekemistä edelleen kehittää.
Tekemiseen ja kehittämiseen toivottiin löytyvän aikaa myös tulevaisuudessa.
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8
8.1

POHDINTA JA ARVIOINTI
Tulosten tarkastelu

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli digitaalisen työotteen vahvistaminen, edistäminen
ja hyvien toimintatapojen löytäminen diakoniatyöhön. Opinnäytetyön tavoitteena oli dokumentoida diakoniatyössä tapahtuneita covid-19-pandemian rajoitustoimista johtuvia muutoksia keväällä 2020 sekä kuvata diakoniatyön digitaalisia työtapoja ja niissä tapahtunutta
kehitystä ennen pandemiaa ja sen aikana. Lisäksi opinnäytetyössä tarkasteltiin diakoniatyöntekijöiden kokemuksia digitaalisesta muutosprosessista osaamis- ja muutosjohtamisen näkökulmasta. Tämän soveltavan tutkimuksen tutkimustehtävä oli kuvata digitalisaation, erityisesti covid-19-kriisin myötä tapahtuneita muutoksia diakoniatyössä.
Tämän soveltavan tutkimuksen johtopäätökset rakentuivat dialogista tulosten ja taustojen
kanssa. Tuloksia verrattiin muihin tutkimuksiin ja pyrittiin löytämään vastaavanlaisia ilmiöitä, jotta tämä soveltava tutkimus saisi lisää uskottavuutta sekä luotettavuutta. Tarkoituksena ei ole yleistää tutkimuksen tuloksia vaan nostaa pohdittavaksi ja tulkittavaksi sekä
tunnistaa tuloksista teoreettiset käsitteet.
Diakoniatyön digitaaliset työtavat
Diakoniatyöllä on kyky reagoida nopeasti uuteen hätään ja muovaantua uuden tarpeen
mukaan. Hädän muuttuessa myös diakoniatyön luonne muuttuu. (Hiilamo 2010, 9.) Covid19 aiheuttama yhteiskunnallinen kriisi tuo mukanaan todellisen uudistumisen haasteen.
Digitaalisuus nähdään kriisin keskellä mahdollisuutena vastata asiakkaiden muuttuviin ja
kasvaviin tarpeisiin. Diakoniatyö on pystynyt uudistumaan yhteiskunnassa vallitsevan tilanteen mukaan ennenkin. Digitaalisen muutoksen esteenä ovat kuitenkin työvälineiden
epätasa-arvoinen saatavuus ja käytettävyys. Uuden työmuodon haltuunotossa tarvitaan
kunnolliset ja toimivat työvälineet.
Henkilöbrändäys on yksi tämän päivän viestintätrendeistä. Asiantuntijat käyttävät omaa
asiantuntijuuttaan ja kasvonaan välittäessään organisaation viestiä. Kirkon työntekijöiden
henkilöbrändin näkyvyydelle on paikkansa, sillä yhä useampi kohtaa kirkon vain digitaalisilla alustoilla. Omilla kasvoilla sosiaalisessa mediassa näkyminen vaatii uskallusta ja
asennetta. Kuitenkin on tärkeää, että sosiaalisessa mediassa on rohkeasti ja keskustelivia
kirkon jäseniä. (Heikura 2019, 162–163.) Haastatellut diakoniatyöntekijät muuntautuivat
nopealla aikataululla monipuolisiksi tuottajiksi, jotka suunnittelivat, kuvasivat, editoivat ja
julkaisivat materiaalia sosiaaliseen median eri kanaviin. Haastateltavat toimivat verkossa
näkyvästi pitkälti omilla kasvoillaan ja persoonallaan. Työntekijät perustivat erilaisia ryh-
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miä sosiaalisen median alustoille. He ylläpitivät ja ohjasivat ryhmiään myös videovälitteisesti eri ohjelmien kautta. Tuotettu materiaali oli runsasta ja kohderyhmäharkittua. Heiltä
löytyi ymmärrystä siitä, ketkä ovat niitä diakoniatyön asiakkaita, jotka digitaalisesti tavoitetaan. Innostuneen tekemisen ja tuottamisen keskellä heitä vaivasi kuitenkin huoli niistä
asiakkaista, joita digitaalisin keinoin ei kohdata.
Digisyrjäytyminen leikkaa läpi kaikkien ikäluokkien. Se koskee usein heitä, jotka ovat muutenkin syrjäytyneitä ja yhteiskunnan ulottamattomissa. Covid-19-sulku pahensi näiden asiakkaiden tilannetta, joiden ongelmat vain kasvoivat vallinneen tilanteen aikana. Sulun aikana esimerkiksi kirjastoissa ei päässyt käyttämään internettiä. Osa haastatelluista diakoniatyöntekijöistä kuitenkin hankki asiakkailleen tietokoneita, verkkoyhteyden ja antoi runsaasti tukea niiden käyttöönottoon. Tämä vahvisti diakoniatyöntekijöiden roolia sekä oman
alansa viestijöinä että digitaalisen kuilun kaventajina.
Kaikissa ikäluokissa on ryhmiä, joka jäävät teknologian ulkopuolelle. Ilmiöstä käytetään
nimitystä digisyrjäytyminen tai digitaalinen kuilu. Digisyrjäytyminen ei ole kiinni vain mahdollisuudesta hankkia tarvittavia laitteita, vaan myös motivaatiosta ja taidosta käyttää internettiä. Syrjäytymistä estää tai syventää se, miten internetissä olevia palveluita ja sieltä
saatua tietoa pystytään hyödyntämään tosielämässä. Internettiin pääseminen ei itsessään
vielä kuro syrjäytymisen kuilua kiinni. (Massimon 2017, 13, 25.)
Tämän saman ovat huomanneet myös työhön haastatellut diakoniatyöntekijät. On selvää,
että osa diakoniatyön asiakkaista kuuluvat digisyrjäytyneiden joukkoon. Diakoniatyössä
tämä nähdään haasteena siitä, miten diakoniatyö voi vastata kuilun kaventamisen haasteeseen. Samalla kun kirkon palveluita digitalisoidaan, tulee miettiä erityisesti sitä, miten
digisyrjäytymisen kuilua saadaan kurottua umpeen. Tämä vaatii diakoniatyöntekijöiltä ja
kirkon johdolta ymmärrystä digitaalisen kehityksen merkityksestä sekä yhteiskunnallisella
että yksilö tasolla.
Uudistautumisen tiedetään olevan tärkeä osa kilpailukykyä ja menestystä. Yritysmaailmassa tämä oppi on elintärkeä. (Mas-Machuca 2014, 97.) Diakoniatyön valmius muuttua
ja vastaanottaa nopeasti uusia toimintatapoja on hyvin työntekijä- ja seurakuntalähtöinen.
Kykyyn ja kyvyttömyyteen kohdata muutoksia vaikuttaa suuresti seurakuntien itsenäisyys
ja diakoniatyön melko väljä normittelu. Jokaisen yksilön ja seurakunnan panos ja kiinnostuksen kohteet vaikuttavat jokaiseen diakonian virkaan paljon. Tämän takia diakoniatyö on
tekijänsä näköistä. (Hiilamo 2010, 22.) Haastatelluilla diakoniatyöntekijöillä riitti halua ja
intoa muuttaa omaa työnkuvaansa digitaaliseen suuntaan. Motivaatio työn nopeaan muutokseen lähti työntekijöistä itsestään. Muutoksen haltuun ottaminen vaatii työntekijöiltä
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luovaa ongelmanratkaisukykyä sekä lujaa uskoa omaan osaamiseen. Näiden tunteiden
keskellä työntekijät jäivät kaipaamaan esimieheltään enemmän tukea ja kannustusta.
Digidiakonian rajattomuus näyttäytyy myös työntekijän henkilökohtaisen identiteetin ja
työidentiteetin rajojen hämärtymisenä. Mikäli verkkoon luoduissa työyhteisössä, esimerkiksi Facebook-ryhmissä, toimitaan omalla profiililla ammatillisessa kontekstissa, hämärtyy tämä raja entisestään. Reamerin (2015, 126) mukaan työntekijän oman henkilökohtaisen profiilin käyttö eri sosiaalisen median alustoilla saattaa antaa asiakkaille paljon sellaista tietoa, mikä ei ammatilliseen suhteeseen kuulu. Monet työntekijät ratkaisevat tämän
luomalla itselleen henkilökohtaisen profiilin lisäksi työprofiilin. Omien henkilökohtaisen profiilin ja henkilötietojen suojaaminen toimivat tärkeänä ennaltaehkäisevänä riskienhallintakeinona. Myös Bogo, Mishna ja Root (2014, 183) huomasivat tutkimuksessaan, että verkkoneuvontaa ja –vastaanottoja harjoittavilta työntekijöiltä vaaditaan laajaa ymmärrystä
siitä kuinka alttiiksi ja haavoittuviksi sosiaalisen median keräämä tieto ja avoimuus voi
heistä tehdä. Yksinkertaisimmillaan rajoja voidaan vetää mukaan luomalla erillisillä työprofiileilla, erillisillä työkännyköillä ja välineillä, jolloin sosiaalisen median työkäyttö rajoittuu työprofiiliin ja työvälineisiin ja on siten kontekstissa työhön eikö vapaa-aikaan.
On selvää, että tämän kokonaisuuden ymmärtäminen tulee ottaa osaksi digidiakonia käsitystä. Työntekijät tarvitsevat tukea ja koulutusta verkkoalustojen yksityisasetuksien ja yleisen sosiaalisenmedian etiketin ymmärtämiseen pystyäkseen turvaamana henkilökohtaiset
profiilinsa. Hyvät digitaidot omaavat ja verkon pelisäännöt ymmärtävät työntekijät pystyvät
ohjaaman ja auttamaan myös asiakkaitaan digipalveluiden käytössä. Kun asiakkaat hakeutuvat hyvät digitaidot ja tiedot omaavan diakoniatyöntekijän vastaanotolle, voivat työntekijät olla kaventamassa kuilua digitaalisuuden ja digisyrjäytyneiden välillä.
Jotta digitaalisesti tehty asiakastyö olisi eettisesti toimivaa sekä työntekijän ja asiakkaan
kannalta, tulee työn sääntöjä, rajoja ja tekemistä kehittää. Työntekijöiden olisi hyvä olla
mukana laatimassa yhteisiä ohjeita siitä, miten, milloin ja millaisella profiililla asiakkaisiin
ollaan yhteydessä digitaalisesti tai verkon kautta. Rajaamista tarvitaan työajan rajaamisen
lisäksi usein asiakkuus käsitteen rajaamisessa tilanteessa, jossa asiakkuudet eivät ole
kiinni maantieteellisestä paikasta. Verkossa tehtävä työ haastaa tarkastelemaan myös kirjaamis- ja dokumentointikäytäntöjä uudelleen. (Reamer 2015,127.)
Vuorovaikutus digitaalisessa diakoniatyössä
Digitaalisissa kohtaamisissa sosiaalisen informaation aste on vähäisempää kuin kasvotusten keskustelussa. Digikeskusteluissa viestit ovat vähäisempiä ja nonverbaali viestintä
saattaa puuttua kokonaan. Keskustelijoiden tuleekin löytää yhteinen kielellinen koodisto,
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jolla he muodostavat vuorovaikutuksellisen kanavan. Digitaalisissa ryhmissä ja keskusteluissa vuorovaikutuksen syntyminen koetaan usein kestävän kauemmin kuin kasvotusten
käydyissä keskusteluissa, sillä kirjalliset viestit siirtyvät hitaammin kuin puhe. Lisäksi digivuorovaikutuksessa ilmaisuun ja tulkintaan liittyvät vihjeet ovat niukempia verrattuna kasvotusten toteutuvaan kommunikaatioon. (Rahikka 2013, 109.)
Tuloksien mukaan etänä käydyt keskustelut syvenivät nopeasti hyvin syvällisiksi. Työntekijät kokivat digitaalisien alustojen ja etäyhteyksien helpottavan arkaluontoisista asioista
kertomista. Alustat mahdollistivat samasta asiasta kiinnostuneiden käyttäjien ryhmäytymisen maantieteellisistä rajoista riippumatta. Yhteisöllisyyttä ei enää määritelty sijainnin tai
asumisen mukaan, vaan sosiaalinen media ja verkko tarjosivat mahdollisuuden ryhmittäytyä ja osallistua oman mielenkiinnon mukaan. Keskustelu kietoutui yhteisen mielenkiinnon
ympärille.
Vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden muodostuminen tekstipohjaisissa verkkoryhmissä
vaatii aikaa. Ryhmä muotoutui ja hioutui käyttäjiensä näköiseksi, kun prosessille annetiin
tilaa. Tekstipohjaisissa ryhmissä työntekijä rooli muuttui ryhmän kehityksen myötä. Alkuun
työntekijän oli ryhmän mahdollistava ja kokoava voima, mutta ryhmäytymisen edetessä
rooli muuttui enemmän läsnä olevaksi ammattilaiseksi. Työntekijä oli alkuun aktiivinen
keskustelija ja keskustelujen aloittaja, mutta ryhmän vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden
kehittyessä myös muut ryhmäläiset osallistuivat yhtä aktiivisesti keskustelun aloittamiseen
ja jatkamiseen. Ryhmä jatkoi kasvuaan ja muokkaantumistaan ilman työntekijän aktiivista
roolia.
Aktiivinen työ verkossa ja sosiaalisen median alustoilla toimii aidoimmillaan käyttäjälähtöisesti, niin että asiakkaat ja seurakuntalaiset muuttuvat tekemisen kohteista oman yhteisönsä muokkaajiksi. Näkyvyys, viestintä ja etsivän työn muodot vaativat diakoniatyötä ottamaan haltuun erilaisia sosiaalisen median kanavia. Levittäytyminen eri alustoille mahdollistaa laajasti etsivän työn tekemisen kuin myös ovien auki pitämisen niille, jotka kaipaavat kirkkoa oman osallisuutensa ja yhteisöllisyytensä areenaksi. Ovet auki- Kirkon
strategia vuoteen 2026 (Kirkkohallitus 2020, 18–19) myöntää sosiaalisen median käytön
pelkkänä viestintäkanavana olevan jo nyt vanhentunut toimintatapa. Sosiaalinen media on
enemmänkin elämistapa, joka on oleellinen osa käyttäjiensä todellisuutta. Tässä todellisuudessa kirkko haluaa olla läsnä.
Sosiaalisen median luonne kutsuu käyttäjiään muokkaamaan itseään käyttäjiensä näköiseksi. Sosiaalisen median kenttä laajenee, muuttuu ja uusiutuu koko ajan. (Laaksonen
ym. 2013, 13–14.) Tämä haastaa diakoniatyötä kokeilemaan erilaisia kanavia asiakkaiden
tavoittamiseksi. Ne kanavat, jotka nyt ovat käyttäjien suosiossa, voivat olla unohdettuja
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muutaman vuoden päästä. Tämä vaatii ketteryyttä ja kokeilunhalua kuin myös rohkeutta
luopua niistä työtavoista, joilla ei enää tavoiteta seurakuntalaisia.
Näkyvyys sosiaalisessa mediassa madalsi selkeästi asiakkaiden kynnystä yhteyden ottamiseen. Etenkin nuoret, lapsiperheet sekä yrittäjät löysivät diakoniatyön juuri sosiaalisen
medioiden kanavien kautta ja käyttivät niitä yhteydenoton välineenä. Granholmin (2016,
54–55) mukaan varsinkin nuoret kokevat helpoksi hakea apua juuri verkosta. Yhä enemmän verkkoa käytetään sosiaalisen tuen, osallisuuden ja voimaantumisen välineenä.
Digidiakonian johtaminen
Covid-19-sulun aikana haastatelluiden työntekijöiden seurakunnissa diakoniatyötä organisoitiin, jaettiin ja rajattiin uudelleen. Haastatellut työntekijät kaipasivat erityisesti juuri tukea
työajan hallinnassa ja rajaamisessa uudessa tilanteessa, jossa työajatontyöaika ja verkon
ajaton, kaikkialla läsnä oleva luonne yhdessä kuormittivat työntekijöitä. Äkkiä oltiin tilanteessa, jossa sisällön tuottaminen verkkoon ja ryhmien moderointi vei työntekijän työaikaa
niin paljon, että työn uudelleen järjestely oli pakollista. Työn rajattomuuden tunne väheni
ja työntekijöillä oli selkeät tehtävät ja tavoitteen jokaiselle päivälle. Tämä muutos otettiin
vastaan positiivisena muutoksena rajattoman työn kentälle.
Myös vuoden 2020 Diakoniabarometrin (Kela 2020, 98–99) mukaan diakoniatyöntekijät
kaipaavat esimiehiltään apua työnsä rajaamiseen ja organisoimiseen. Työntekijät haluavat
olla mukana kehittämässä ja tekemässä muutosta työssään, mutta pelkäävät jäävänsä
muutoksen keskellä yksin. Myös Heikura (2019, 173–174) toteaa muun muassa sosiaalisen median haastavan kirkon työaikakäytäntöjä uudelleen. Työehtosopimuksen mukaista
yleistä ohjetta ei ole vielä laadittu, vaikka sille on selkeästi tarvetta. Keskustelujen seuraaminen ja niihin osallistuminen, sekä niihin liittyvä jatkuva tarkkailu ja päivystäminen vievät
työntekijän aikaa.
Kuitenkaan keskustelu uusista työtavoista tai niiden tekemiseen kulutetusta ajasta ei ole
ollut alkuun kovinkaan avointa. Digitaalisia ryhmiä perustettiin tai ylläpidettiin ensin salaa
esimieheltä. Ryhmistä kerrottiin vasta, kun ne oli todettu toimiviksi. Haastateltuja työntekijöitä vaivasi tunne siitä, ettei digialustoilla tehtävää työtä vielä täysin tunnusteta oikeaksi
työksi. Työntekijät pelkäsivät muiden näkevän työnsä pelkkänä “kännykän räpläämisenä”.
Haastateltujen kokemuksissa toistui vahvana yksin jäämisen kokemus digimuutoksen keskelle. Digitaalista muutosta koskevien ideoiden hyväksymisen jälkeen työntekijät jäivät yksin selvittämään tekniikkaan ja sen haltuunottoon liittyviä asioita. Työntekijät löysivät tarvittavia kanavia avun saamiseen, mutta jäivät selkeästi ilman tukea esimerkiksi eri verkko-
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alustojen tietoturvallisuutta koskevissa asioissa. Ilman luottamusta, tukea ja apua sekä vähäisemmällä halulla ja palolla varustettu työntekijä jättää leikin nopeasti kesken opetellessaan kaikkea yksin. Osaamisen johtaminen ja tukeminen vaativat herkkyyttä esimieheltä,
joilta samalla vaaditaan kannustusta ja hyväksyntää, mutta myös tukea tekniikan haltuun
ottamisessa. Kopperi (2019b, 154) mukaan osaamisen johtamisessa tärkeää on erilaisten
kyvykkyyksien tunnistaminen. Tunnistettuja, oikeanlaisia osaajia tuetaan, kannustetaan ja
palkitaan. Osaajille tulee tarjota heidän kaipaamiaan haasteita ja kehittymismahdollisuuksia. Oikein johdettuna osaajat saadaan sitoutumaan organisaatioon.
Luovissa ja osaamispohjaisissa asiantuntija organisaatiossa onnistunut johtaminen perustuu usein luottamukseen, avoimuuteen, joustavuuteen ja sitoutumiseen. Nämä johtajuuden ominaisuudet sitouttavat työntekijää omaan organisaationsa ja kannustavat ja edistävät uusien käytäntöjen haltuunottoon. (Mas-Machuca 2014, 110–111.) Kun organisaatiossa toimintatavat muuttuvat, tulee panostaa osaamisen hankintaan ja kehittämiseen
sekä huomioida esimiestyön käytännöt (Viitala 2019, 271). Salojärven (2013, 150) mukaan osaamisen arviointi on olennainen osa osaamisen johtamista ja organisaation kehittämistä. Ensimmäisenä askeleena osaamisen arvioinnissa on henkilöstön oman oppimisprosessin ja itsearviointikykyjen kartoittaminen sekä kehittäminen. Esimiehen tehtävänä
on toimia osaamisen arvioijana.
Toisena askeleena on syytä arvioida koko tähänastinen muutosprosessi vaihe vaiheelta.
Arviointi tapahtuu pysähtymällä tutkimaan mennyttä. Avoimen ja vuorovaikutteisen keskustelun tärkeyttä ja merkitystä arvioinnissa ei voi korostaa liikaa. (Ilmarinen 2020, 23–
24.) Arvioinnin pohjalta rakentuu uusi suunnitelma digitalisaation ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Muutoksen ympyrä pyörähtää näin uudelle kierrokselle. Arvioinnissa
on hyvä huomioida mitä opittiin ja mitä pitää vielä opetella, missä onnistuttiin ja mitä ei
kannata jatkaa. Lisäksi myös resurssit tulee arvioida. Yleensä uudistaminen vaatii niin rahallisia resursseja kuin hengistä pääomaakin, mutta lopulta niitä vapautuu. Onnistunut
muutos tukeekin henkilöstön hyvinvointia, parantaa tuottavuutta ja alentaa kustannuksia.
Näin ollen resursseja alkaa säästyä. (Laurila 2017, 50–51; Juppo 2011, 7.)
Työntekijöitä ajoi digimuutokseen etenkin tarve saada jatkettua omaa työtään. He halusivat olla edelleen avuksi asiakkaille, vaikka fyysinen tapaaminen vastaanotolla ei hetkellisesti ollut mahdollista. Työntekijöillä ei kuitenkaan ollut tarjota asiakkailleen tietoturvallista
tapaa esimerkiksi taloudellisen avustuksien käsittelyyn etänä. Tämä ajoi asiakkaat käyttämään käsillä olleita alustoja esimerkiksi tilitietojen lähettämiseen. Vaikka tällaiseen toimintaan ei kannustettu, osa asiakkaita teki päätöksen itse. Tarve saada tiedot työntekijälle
nopeasti voitti selkeästi tarpeen tehdä henkilötietojen vaihto tietoturvallisin tavoin.
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Toisaalta haastatelluilla työntekijöillä ei ollut osaamista tai taitoa itse keksiä väyliä tietoturvallisien työtapojen varmistamiseen. Työntekijät kaipasivat tietoturvaan liittyvissä asioissa
alan asiantuntijan apua. Tämä puute voidaan nähdä myös arvokysymyksenä. Mikäli digitaalisesti tehty diakoniatyötä olisi alkujaan arvostettu organisaatiotasolla tarpeeksi, sitä
varten olisi lähetty tutkimaan turvallisia tapoja tehdä työtä. Nyt digitaalisesti tehty työ nähtiin sosiaalisessa mediassa vaikuttamiseksi ja jakamiseksi enemmän kuin oikeasti vastaanotto ja asiakastapaamisien alustaksi.
Digitaaliset taidot vaativat osaamista tekniikan käytössä. Mikäli osaamista ei ennestään
ole, digitaalisesti tehtävän työn haltuun ottaminen on vaikeaa. Digitaalisesti tehtävän diakoniatyön haltuunottoon tarvitaan osaamisen ja innostuksen lisäksi myös kohdennettua
koulutusta ja rohkeutta ohjata työyhteisön osaamista digitaaliseen suuntaan. Digitaalisuuden mukanaan tuoman yhteiskunnallisen muutoksen laajuuden ymmärtämisen ja siinä toimimisen kuuluisi olla jokaisen diakonin hallussa. Ovet auki- Kirkon Strategia vuoteen 2026
(2020) nostaa digitaalisuuden yhdeksi tulevien vuosien megatrendiksi. Strategia nostaa
digitaalisuuden mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet osaksi kaikkien kirkon työntekijöiden arkea. (Kirkkohallitus 2020, 15.) Digitaaliset työtavat tai digitaalisen yhteiskunnallisen kontekstin ymmärtäminen ei ole yksittäisten työntekijöiden työmuoto, vaan tärkeä
osa jokaisen diakoniatyöntekijän yhteiskunnallista panosta ja osaamista.
Muutosjohtajuus on ennen kaikkea henkilöstön johtamista, tavoitteena on sitouttaa henkilöstö muutokseen ja sen mukanaan tuomiin haasteisiin. Tämä vaatii esimieheltä hyvää tiedottamista tilanteesta ja avointa keskustelua, joka mahdollistaa tunteiden läpikäymisen.
(Juholin 2017, 242.) Yksi muutosjohtamisen tärkein työkalu on olla työntekijän tukena
muutoksessa. Mitä suurempi muutos on kyseessä, sen tarkempaa tukea ja viestintää organisaatiolta tarvitaan. (Heikura 2019, 185.) Haastatellut kertoivat yleisin tiedottamisen
onnistuneen pääsääntöisesti hyvin alkuhaasteisen jälkeen. Covid-19- tilanteeseen liittyvät
ohjeet tulivat Suomen hallitukselta ja esimiehet toivat nämä uudet linjaukset sekä rajoitukset toimintatapoihin sujuvasti. Työyhteisön sisäisiä palavereja oli enemmän ja ne muuttuivat digitalisoituessaan toimivimmiksi kaiken ylimääräisen keskustelun jäädessä minimiin.
Esimiestyössä on oleellista huomioida ja ymmärtää, että digitalisaatio vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin sekä lisäksi asiakkaisiin, toimintaan ja työtehtäviin (Kivivasara ym. 2017,
17–18). Digitaalisuus muuttaa vääjäämättä ympäristöä, toimintatapoja ja –tarkoituksia niin
yhteiskunnallisesti kuin myös yksilön tasolla. Digidiakoniaa toteuttaessa tuleekin huomioida erilaiset asiakassuhteet; milloin digitaaliset työmuodot ovat tarkoituksen mukaisia,
mitä toteutetaan digitaalisesti ja kenelle se on suunnattu. Digitaalisten työtapojen on tar-
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koitus olla toimiva lisä olemassa olevien työtapojen rinnalle. Yhteiskunnallisella tasolla digitaalisuus tuo vaikuttamisen mahdollisuuksia, mutta myös vastuuta. Pitää tietää ja ymmärtää mitä on tekemässä sekä osata toimia yhteiskunnan arvojen mukaisesti.

8.2

Kehittämisehdotukset ja suositukset

Tämän opinnäytetyön tuloksista voi hahmottaa digidiakonian kehittämiseen tarvittavat viisi
edellytystä (kuvio 12). Nämä viisi edellytystä nousivat esiin peilatessa työn tuloksia tietoperustaan. Digidiakonia käsitettä käytetään yhdistäessä digitalisaation ja diakoniantyön
käsitteet yhteen. Digitaalisuus mahdollistaa alati kehittyvän teknologian avulla diakoniatyön tekemisen etänä ja verkon välityksellä.

KUVIO 12. Diakoniatyön asiantuntijuus digitaalisessa ympäristössä
Tämän soveltavan tutkimuksen tulosten perusteella suositellaan digidiakonian kehittämisessä otettavan huomioon seuraavat asiat:
1. Digidiakonia muuttaa asiantuntijuuden kontekstin. Digitaalisesti tehtävä diakoniatyö
vie diakoniatyön uuteen ympäristöön, muttei vähennä jo olemassa olevaa osaamista. Ympäristön muutos itsessään luo uusia koulutuksen ja kehityksen tarpeita diakoniatyön tekijöille. Ympäristöstä huolimatta työn ydin, ihmisten kohtaaminen ja auttaminen, pysyy edelleen samana.
Digidiakonia työmuotona kaipaa tunnustusta omaksi tärkeäksi osaksi diakoniatyötä. Digidiakonian arvostuksen puutteesta kertoo muun muassa se, ettei digitaalisia työkaluja työssään käyttäville diakoniatyöntekijöille ole tätä opinnäytetyötä tehtäessä selkeitä ohjeita
verkossa tapahtuvien kohtaamisien tilastoinnista. Verkossa tehtävän työn näkyväksi tekeminen on vaikeaa ilman niitä ohjeita, joilla perinteinen diakoniatyö tilastoidaan. Tämä
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muutos haastaa etenkin Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa organisaationa. Digidiakonia tarvitsee organisaatiotasolta hyväksyntää ja kannustusta sekä selkeitä ohjeita, jotta
siitä kehittyy kunnolla tarpeita vastaava diakoniatyön työmuoto.
2. Vaatimukset digidiakonian johtamiselle. Diakoniatyön johtaminen kohti digidiakoniaa
tarvitsee diakoniatyön esimiehiltä, sekä kirkolta organisaationa, selkeää panostusta digidiakonian kehittämiseen ja kouluttamiseen. Digidiakoniatyöhön tulisi luoda selkeät tavoitteet ja toimintasuunnitelma. Näin päästään tarkastelemaan työn kehitystä ja sitä, miten
asetetut tavoitteet saavutetaan. Kevään 2020 nopea muutosprosessi tulee arvioida kokonaisuudessaan vaihe vaiheelta sekä hyödyntää siitä saadut kokemukset ja opit työn kehittämisessä.
Kontaktien tilastointiin ja kirjaamiseen tarvitaan yhtenäiset ohjeet. Digidiakoniaa tekeville
työntekijöille tulee antaa mahdollisuus varata työn tekemiseen selkeästi oma aikansa.
Työntekijät kaipaavat tukea ja ohjeita jo ennen rajattoman työnsä rajaamiseen. Diakoniatyön työajaton ja rajaton luonne yhdistettynä verkon ubiikkiin, kaikkialla ja koko ajan läsnä
olevaan luonteeseen vaikeuttaa työn rajaamista entisestään.
3. Ymmärrys digitalisaation yhteiskunnallisista vaikutuksista. Digidiakoniatyö pitää
sisällään myös ymmärrystä digitalisaation yhteiskunnallisista vaikutuksista. Digidiakoniatyö sisältää ymmärryksen digitalisaation yhteiskunnallisista ja globaaleista vaikutuksista
asiakkaiden elämään. Kiihtyvän digitalisoitumisen myötä osa diakoniatyön asiakkaista syrjäytyy yhä vahvemmin yhteiskunnasta. Digitaalisen kuilun kaventamisen eteen tehty työ
on tärkeä osa digidiakoniaa. Yhteiskunnan digitaalisen kehityksen tuomien mahdollisuuksien ja uhkien hahmottamisen tulisi olla osa jokaisen diakoniatytöntekijän asiantuntijuutta.
Digidiakonian tulisi olla aktiivista työtä digitaalisen kuilun kaventamiseksi niiden asiakkaiden kohdalla, jotka ovat digitalisaation ulottamattomissa. Tämän kuilun kaventamiseksi
tehtävä työ sitoo diakoniatyötä yhtä tärkeämmäksi ja ajan tasalla olevaksi osaksi yhteiskuntaa. Tähän vaaditaan diakoniatyöntekijöiden kouluttamista niin digitaidoissaan kuin digitaalisen kuilun ja digisyrjäytymisen seurausten ja syiden ymmärtämisessä.
4. Ajantasaiset työvälineet. Digidiakonian tekemiseen tulee saada tarvittavat ajantasaiset työvälineet. Digidiakoniaa tekevien työntyöntekijöiden tulisi olla tasa-arvoisessa asemassa työvälineiden saamisen suhteen. Diakonian etävastaanottoihin tarvitaan oma tietoturvallinen alusta, jonka kautta työntekijä ja asiakas voivat vaihtaa henkilötietoja ilman pelkoa henkilötietoloukkauksista. Kirkon organisaationa tulisi mahdollistaa digidiakoniaan tarvittava työvälineistö sitä työtä tekeville ympäri Suomen. Digidiakoniaa tekevät diakoniatekijät tulisi itse ottaa mukaan työvälineiden hankintaan kertomaan mitä ja minkälaisia työvälineitä he tarvitsevat työhönsä.
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5. Ymmärrys digitaalisen median luonteesta. Digidiakoniatyöhön tulee sisällyttää ymmärrys digitaalisen median kaikkialla läsnä olevasta luonteesta. Kaikki mitä verkossa tehdään, on verkossa aina. Kaikki on tavoitettavissa missä vain ja koska vain kenelle vain.
Kuka vain voi julkaista mitä vain. Jatkuvasti muuttuva ja laajeneva sosiaalinen media vaatii ketterää kokeilun kulttuuria uusien kanavien haltuunotossa. Digidiakoniatyön tulisi olla
verkossa läsnä, tavoitettavissa oloa ja siellä vuorovaikutuksen mahdollistamista. Digidiakonia ei ole pelkkää viestintää, vaan sen tulee olla osallistavaa, mahdollistavaa, vuorovaikutuksellista ja läsnä olevaa.

8.3

Tutkimuksen eettisyys

Hyvän tieteellisen käytännön tulee aina ohjata tutkimuksen tekoa. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2012) määrittelee tämän eettisesti vastuullisten ja oikein toimintatapojen
noudattamiseksi. Tutkimusetiikalla tarkoitetaan eettistä vastuullisuutta ja oikeiden toimintatapojen noudattamista sekä edistämistä. Lisäksi tieteeseen kohdistuvien loukkausten ja
epärehellisyyden tunnistamista ja torjuntaa. Vain hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden noudattaminen tekee tutkimuksesta eettisesti luotettavan sekä sen tuloksista uskottavia.
Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu myös, että tutkija noudattaa yleisesti hyväksyttäjä
toimintatapoja olemalla rehellinen, huolellinen ja tarkka tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimuksen arvioinnissa. Lisäksi tulee käyttää eettisesti
kestäviä tiedonhankinta- ja tutkimus- sekä arviointimenetelmiä. Tutkijan tulee toteuttaa
myös tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta ja rehellisyyttä tulosten julkaisemisessa. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.)
Opinnäytetyölle laadittiin suunnitelma, jonka pohjalta haettiin toimeksiantajalta tutkimuslupa (liite 5). Opinnäytetyön tekijöillä ei ollut työntekijäroolia toimeksiantajalla. Toisella
työn tekijällä on diakoniatyöntekijän pätevyys ja työkokemusta joidenkin vuosien takaa.
Näin varmistui, ettei toimeksiantaja ole vaikuttanut opinnäytetyöntekijöiden tutkimusotteeseen. Opinnäytetyön tekijöillä ei ollut myöskään omakohtaista kokemusta digitaalisesta
muutoksesta diakoniatyössä. Siten tekijöillä ei ollut sellaista kokemusta, joka olisi ohjannut
haastatteluiden kysymyksiä tai vastauksia.
Tässä opinnäytetyössä pyrittiin miettimään erityisen tarkkaan niitä tunnistamisen kriteereitä, joista olisi mahdollista tunnistaa tai jäljittää haastatteluun osallistuneet. Tämän takia
työssä ei tuoda esille haastateltavien sukupuolia, ikää tai seurakuntien nimiä ja materiaali
on anonymisoitu tarkkaan. Mitään nimi tai paikkatunnisteita ei ole käytössä. Luotettavuus-
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pohdinnassa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, kuinka avoimesti haastateltavat kertovat omista kokemuksistaan digiloikan tekemisessä ja ovatko he pystyneet luottamaan
haastattelijoihin haastattelun aikana. On mahdollista, että omasta erityisosaamisesta ja
onnistumisista on helpompi kertoa kuin epäonnistumisesta ja uuden asian haltuunotossa
koetuista haasteista. Haastattelijoiden oma innostus aiheesta voi vaikuttaa haastattelijoiden avoimuuteen. Toisaalta taas diakoniatyöntekijöiden suhteellisen pieni yhteisö voi vaikuttaa siihen, kuinka totuuden mukaisesti haastateltavat uskalsivat kertoa kokemuksistaan.
Doody ja Noonan (2016, 803, 807) toteavat tutkimuseettisien periaatteiden tuntemisen ja
ymmärtämäisen olevan hyvien tutkimiskäytäntöjen perusta. Tutkimusta tehdessä on tärkeää suunnitella ja ennakoida mahdolliset ja todelliset riskit. Tutkijoiden on tärkeää kehittää tutkimusetiikan ymmärrystä, tuntemusta ja suunniteltava huolellisesti, kuinka käsitellä
tutkimusetiikkaa tutkimuksessaan. Ilman tutkimusetiikan asianmukaista tuntemista ja noudattamista voi syntyä epäeettisiä tutkimuskäytäntöjä. Tutkimusta tehdessä tulee ottaa
kaikki ne ryhmät, joita tutkimus hyödyttää ja koskettaa ja näiden ryhmien haavoittavaisuutta arvioidaan ja otetaan tutkimusta tehdessä erityisesti huomioon. Tutkijan vastuulla
on osoittaa, millaisin keinoin osallistujia suojataan ja pitää huolta, että keinoja noudatetaan koko tutkimusprosessin ajan. Osallistujien oikeuksia ei saa tai pidä eikä saa uhrata
tutkimuksen missään vaiheessa, vaan tutkijan tulee aina muistaa tutkimuksen teon olevan
etuoikeus, ei oikeus.
Tärkeitä eettisiä kysymyksiä, joihin tutkimusta tehdessä tutkijan tulee kiinnittää huomiota
ovat osallistujien kunnioittaminen, suostumuksen saaminen sekä luottamuksen ylläpitäminen. Eettisten periaatteiden toteutumista tulee valvoa läpi koko tutkimusprosessin. (Johnson & Long 2015, 31.) Haastatellut ovat antaneet suostumuksensa tutkimukseen kahdella
tapaa: suullisesti haastattelun alussa ja kirjallisesti vastaamalla haastattelukutsuun sähköpostilla. Tietosuojailmoitus lähetettiin etukäteen haastateltaville luettavaksi. Se käytiin
myös läpi ennen haastattelun alkua. Haastateltavia muistutettiin oikeudesta perääntyä tutkimuksesta missä vaiheessa vain. Tähän tulee kiinnittää erityistä huomiota diakoniatyöntekijöiden yhteisön ollessa kohtalaisen suppea ja osan seurakunnista ollessa hyvinkin pieniä. Alkuperäisiä aineistoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön ja ne hävitetään
tarvittavan ajan kuluttua asianmukaisin toimin.
Tutkimuksen eettinen kestävyys on myös luotettavuuden toinen puoli. Eettisyys koskee
siis myös tutkimuksen laatua. Tutkijan onkin huolehdittava, että valittu tutkimusasetelma
sekä tutkimuksen raportointi vastaavat tarkoituksiaan ja ovat sopivia. Eettisyys kiteytyy
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tutkimuksen luotettavuuteen ja arviointiin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 149.) Seuraavassa luvussa käsitellään tutkimuksen luotettavuutta.

8.4

Tutkimuksen luotettavuus

Laadullisen tutkimuksen luotettavuusarvioinnin todentaminen jakaa mielipiteitä. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden haasteena nähdään se, että laadullisen tutkimuksen kohteet, ihmisten kokemukset muuttuvat. Ihmiset kasvavat, oppivat ja ympäristöt ja elämäntilanteet vaihtuvat. Siksi tutkimuksen toistaminen sellaisenaan on usein haasteellista tai
mahdotonta. Siksi laadullisen tutkimuksen suurin luotettavuuden kriteeri on kirjoittaa lopullisessa raportissa auki se mitä tutkimusta tehdessä on tehty. (Kananen 2017, 173.) Laadullisen tutkimuksen yhtenä peruspilarina voidaan pitää mukaan havaintojen teoriapitoisuutta. Laadullisessa tutkimuksessa kritiikki nojaa siihen, millaisia merkityksiä tutkija tutkittaville ilmiölle antaa ja millaisia välineitä tutkimuksessa käytetään. Nämä vaikuttavat tutkimuksen tuloksiin. Ei ole siis olemassa objektiivista tietoa, vaan kaikki tieto on siinä mielessä subjektiivista, että tutkija päättää itse tutkimusongelmasta oman ymmärryksensä
kautta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 25.)
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida validiteetin perusteella. Validiteetti
tarkastelee sitä, että tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä on luvattu. (Tuomi & Sarajärvi
2018, 160.) Laadullisessa tutkimuksessa voidaan puhua tulosten läpinäkyvyydestä ja
yleistettävyydestä. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen ja validiteettiin voidaan vaikuttaa sisäisen yleistettävyyden kautta. Sisäisellä yleistettävyydellä tarkoitetaan sitä, että aineistosta tehtyjen päätelmien ja analyyttisten löydösten yleistettävyyttä voidaan peilata
tutkimuksen koko aineistoon. (Ruusuvuori ym. 2010, 19, 27.) Työn tuloksia on verrattu
koko työn aineistoon ja näistä löytyneitä yhtäläisyyksiä on kirjoitettu auki johtopäätökset
kohdassa. Aineiston validiteettiin liittyvää pohdintaa on tuotu ilmi jo Soveltavan tutkimuksen menetelmälliset lähtökohdat kappaleessa. Kananen (2017, 176) muistuttaa, että validiteetin huomioimen varmistaa tutkimussuunnitelmasta aina tuloksien analysoimiseen ja
auki kirjoittamiseen asti sen, että työssä tutkitaan oikeita asioita.
Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa mahdollisimman luotettavaa tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Luotettavuuden arviointi on tarpeen tutkimustoiminnan, tieteellisen tiedon
ja sen hyödyntämisen kannalta. (Kylmä & Juvakka 2014, 127.) Tätä opinnäytetyötä tehdessä luotettavuutta on pyritty edistämään suunnittelemalla etukäteen tutkimuksen kulkua. Haastattelun teemat muodostettiin opinnäytetyön tietoperustan pohjalta. Haastattelutilanteisiin valmistauduttiin huolellisesti testaamalla videoyhteyksiä ja haastattelun äänittä-
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mistä etukäteen. Kaikki haastateltavat ilmoittautuvat itse haastateltaviksi. Tämä lisää varmuutta siitä, että tiedonantajilla on kokemusta juuri siitä, miten ja millaisin työtavoin digiloikkaa tehtiin. Tämä myös varmistaa tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuuden.
Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tulee huomioida tietojen paikkansapitävyys. Tutkijan tehtävänä on osoittaa, että aineisto on tarkka kuvaus osallistujien näkemyksistä, eikä
niissä näy puolueellisuutta tai epäasianmukaista tulkintaa. Puolueellisuutta voi esiintyä
osallistujien valintatavan, haastattelujen toteuttamistavan tai tutkijan vaikutuksen vuoksi.
Jotta vältyttyään näiltä riskeiltä tulee tutkijan huomioida seuraavat kysymykset: onko
haastateltavat olleet oikeat, koostuuko aineisto haastateltavien näkemyksistä ja kokemuksista, onko haastateltavilla ollut mahdollisuus kertoa riittävästi omista näkemyksistään
sekä onko tutkija millään tavoin johdatellut tai vaikuttanut haastateltavien vastauksiin.
(Tod 2015, 397–398.)
Haastateltavilta työntekijöiltä vaadittiin paitsi kokemusta perinteisestä diakoniatyöstä,
myös kokemusta digiloikan ottamisesta diakoniatyön kontekstissa. Haastateltavien valikoituminen näillä kriteereillä mahdollisti digiloikkaan liittyvien kokemusten keräämisen diakoniatyöntekijöiltä, joilla oli tuntemusta ja kokemusta myös perinteisestä diakoniatyöstä ja
siten syvää tuntemusta omasta alastaan. Näin varmistettiin, että tässä soveltavassa tutkimuksessa tutkijaan juuri sitä, mitä on luvattu. Haastateltavien valintaan ei vaikuttanut
haastateltavien ikä, sukupuoli tai esimerkiksi seurakunnan koko. Kriteerien määrittelyllä
pyrittiin varmistamaan se, että haastatteluista saatu aineisto vastaa tutkimustehtävää.
Siksi oikeanlaiset kriteerit haasteltavien valinnalle on tärkeä myös tämän työn validiteetin
kannalta.
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuskriteerit voidaan jakaa neljään osaa; uskottavuuteen,
vahvistettavuuteen, reflektiivisyyteen ja siirrettävyyteen. Kun arvioidaan tutkimuksen ja
sen tulosten uskottavuutta on tekijän varmistettava, että tutkimuksen tulokset vastaavat
tutkimukseen osallistuneiden käsityksiä tutkimuskohteesta. Laadullisessa tutkimuksessa
on tärkeää, että tutkija todella ymmärtää tutkittavaa kohdetta ja että tutkimukseen paneudutaan sen tarvitsemalla ajalla ilman kiirettä. (Kylmä & Juvakka 2014, 129.)
Uskottavuus
Tuloksien uskottavuutta voidaan vahvistaa muun muassa keskustelemalla asiasta muiden
asiaa tutkivien asiantuntijoiden kanssa tai palauttamalla tutkimuksen tulokset osallistujille,
joilla on mahdollisuus arvioida tulosten paikkansapitävyyttä. (Kylmä & Juvakka 2014,
129.) Tätä tutkimusta tehdessä pyrittiin tutustumaan tarkasti digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin niin diakoniatyössä kuin sosiaalialan työkentällä. Tämän lisäksi
käsitteiden määrittelemisiin liittyviä kysymyksiä on pohdittu myös diakoniatyöntekijöiden
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yhteisön parissa. Toimeksi antajaan pidettiin yhteyttä läpi opinnäytetyöprosessin. Työskentely parina mahdollisti tekijöille jatkuvan reflektoinnin työn edessä.
Laadullisessa tutkimuksessa uskottavuutta voidaan vahvistaa triangulaation kautta. Se
tarkoittaa useamman tutkimusmenetelmän yhdistämistä samassa tutkimuksessa. Tutkittua ilmiötä voidaan lähestyä erisuunnilta. Tutkimuksen paikkansapitävyyttä voidaan vahvistaa myös luetuttamalla aineisto informanteilla. Informantin vahvistamaa tulkintaa voidaan pitää tutkimuksen kannalta luotettavana. (Kananen 2010, 70, 72.) Mikäli tämän soveltavan tutkimuksen teossa olisi ollut enemmän aikaa, olisi uskottavuutta voitu vahvistaa
käyttämällä useampaa tutkimusmenetelmää. Tuloksien lähettäminen haastateltaville ei ollut mahdollista tutkimuksen aikataulun puitteissa. Nämä seikat voivat vähentää tutkimuksen uskottavuutta.
Vahvistettavuus
Tutkimuksen vahvistettavuuden takia on tärkeää kirjata koko tutkimusprosessi niin että
sen toistaminen olisi pääpiirteissään mahdollista. Tutkijan on hyvä pitää tutkimuspäiväkirjaa ja hyödyntää muistiinpanojaan raportointivaiheessa, jolloin pystytään osoittamaan, miten tutkija on päätynyt tuloksiinsa ja johtopäätöksiinsä. Vahvistettavuuteen kriteerinä liittyy
ongelma, sillä on mahdollista, että laadullisessa tutkimuksessa toinen tutkija ei päädy samaan tulokseen samankaan aineiston perusteella. Tutkimustulokset ovat aina sidoksissa
tekijäänsä ja todellisuuksia on monia- tämä on laadullisen tutkimuksen ongelma ja rikkaus. (Kylmä & Juvakka 2014, 129.)
Laadullisen tutkimuksen vahvistettavuutta voidaan parantaa myös vertaamalla omaa tulkintaa eri lähteistä kerättyyn tietoon. Toisiaan tukevat tutkimustulokset vahvistavat tuloksien luotettavuutta. Tämä vaatii riittävää perehtyneisyyttä tutkimuksen ilmiötä koskevaan
tutkimustietoon ja kirjallisuuteen. (Kananen 2017, 177–178.) Tätä opinnäytetyötä tehdessä tutustuttiin laajasti diakoniatyötä ja sosiaalialan työtä digitaalisissa konteksteissa
käsittelevään kirjallisuuteen. Tätä aineistoa rajattiin tutkimusongelman mukaisesti. Opinnäytetyön tietoperustassa esitellään tiivistetysti tämä aineisto. Tietoperustasta nostettiin
haastattelujen teemat ja sitä peilattiin haastatteluiden aineistoon litteroidessa ja analysoidessa. Tämän kautta pyrittiin välittämään ne keskustelut, joita käytiin käsitteiden määrittämisestä ja tutkimuksen toteuttamisen valinnoissa. Tuloksia raportoidessa käytettiin alkuperäistä haastatteluaineistoa, jotta aineiston kuvaus on mahdollisimman aito. Aineiston
tarkka kuvaus auttaa myös lukijaa seuraamaan tekijöiden valintoja.
Reflektiivisyydellä tarkoitetaan sitä, että tutkijat ovat tietoisia omista tutkimuksen tekoon
liittyvistä lähtökohdista, ennakkoajatuksista ja asemastaan. Tutkijoiden tulee tarkkailla
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kriittisesti omaa työntekoaan, siihen liittyviä johtopäätöksiä ja suhdetta työn informantteihin. Tämä arviointi jatkuu läpi koko tutkimusprosessin. Reflektiivisyys tuo esiin tutkijan
oman asenteen työtään kohtaan, mikä on tutkimuksen tärkeimpiä työvälineitä. Kun tutkija
paneutuu omaan aineistoonsa, tulee hänen ymmärtää edellä mainittujen lähtökohtien vaikutus työhön. (Galvin & Holloway 2017, 4, 9–10, 316–317.)
Toisella tämän opinnäytetyön tekijällä on diakoniatyöntekijän koulutus ja diakoniatyön työkokemusta joidenkin vuosien takaa. Tämä antoi tekijöille perusymmärrystä diakoniatyöstä,
siihen liittyvistä käsitteistä ja kielestä sekä työympäristöistä. Näin tekijät puhuivat haastateltavien kanssa samaa kieltä ja haastattelutilanteet pääsivät muodostumaan luonteviksi.
Koulutuksen ja työkokemuksen mukanaan tuomia ennakkokäsityksiä pyrittiin välttämään
huolellisella perehtymiselle työn tietoperustaan. On kuitenkin mahdotonta sulkea tutkijan
omia kokemuksia ja ennakkoluuloja tutkimuksen teosta kokonaan pois. Siksi oli hyvä, että
toinen työn tekijä tuli täysin diakoniatyön ulkopuolelta. Ulkopuolinen osapuoli pystyi kyseenalaistamaan myös sellaisia asioita, jotka ovat ilmiön sisällä olevalle tutkijalle itsestään
selvyys. Tämä mahdollisti työn reflektoinnin kahden opinnäytetyöntekijän välillä läpi koko
työn.
Soveltavaan tutkimukseen liittyviä valintoja ohjaa erityisesti soveltavaan tutkimukseen liittyvä ilmiö. Ilmiön tunteminen taas vaatii taitoa tutkittavan ilmiön hahmottamisesta. Tutkijan
täytyy tuntea tutkimansa ilmiö ja siihen liittyvä konteksti. Tämä vaatii huolellista tutustumista aiheeseen, siihen liittyvien tutkimusten ja tutkimuksellisen keskustelujen lukemista.
Tutkijan tulee hahmottaa yksittäisten valintojen vaikutuksen tutkimuksen kulkuun. Jokainen tutkimukseen liittyvä valinta seuraa toista ja määrittelee tutkimuksen sitoumuksia. Tämän tutkimukseen liittyvien kysymysten ja valintojen ketju mahdollistaa oman näkökulman
ja näkemysten perustelua tutkimuksen tekoon liittyvissä valinnoissa. (Laitinen 2015.)
Siirrettävyyden arvioinnissa arvioidaan sitä, kuinka hyvin tutkimus on siirrettävissä tai
toistettavissa toisen tutkijan toimesta. Siirrettävyys tarkoittaa myös sitä, että tutkimuksessa luotuja käsitteitä ja niiden määrittelyitä voidaan käyttää myös tutkimuksissa, jotka
käsittelevät ilmiötä eri ympäristössä. (Galvin & Holloway 2017, 310.) Tämän tutkimuksen
tulokset ja johtopäätökset vahvistavat digitaalisesti tehtävään diakoniatyöhön ilmiönä liittyvien aikaisempien tutkimuksien tuloksia. Työn tietoperustaan koottiin työn kannalta oleellista tutkimustietoa digitaalisuuden vaikutuksista paitsi diakoniatyöhön, myös sosiaali- ja
terveysalaan. Tämän soveltavan tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset vahvistavat näiden tutkimusten tuloksia. Tällä soveltavalla tutkimuksella on paikkansa diakoniatyön kehitystä koskevan tutkimuksen joukossa. Johtopäätökset ovat siirrettävissä ja hyödynnettä-
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vissä myös niille sosiaali- ja terveysalan sekä kolmannen sektorin toimijoille, jotka ovat ottamassa toiminnassaan digiloikkaa. Monet näiden alojen toimijat olivat keväällä 2020 diakoniatyön kanssa samanlaisen nopean muutoksen edessä. Nyt tämä koettu muutos kaipaa arviointia ja suunnitelmaa toiminnan kehittämisestä.
Soveltava tutkimus ja sen tulokset ovat aina sidottuja aikaansa (Hirsjärvi ym. 2018, 132–
133.) Tämä tutkimus on vahvasti sidottu covid-19 aiheuttaman pandemian ja sen seurauksena julistetun hätätilan ja rajoituksien aikaan. Haastatteluja tehtiin kesällä 2020, kun kevään rajoituksen oli purettu. Nyt tämän työn viimeistelyn aikana on Suomen tautitilanne
muuttunut huonompaan suuntaan. Eroa viime kevääseen on kuitenkin paljon. Viime keväänä hätätila ja yhteiset kokoontumisrajoitukset määrittelivät seurakuntien ja diakoniatyön toimintaa samalla tavalla koko Suomessa. Nyt jokainen kunta ja seurakunta toimivat
oman harkintansa mukaan, mikä haastaa työn toteutumisen ja esimiehisyyden aivan uudella tavalla. Ilman kevään 2020 cocid-19 kriisiä diakoniatyön digitaalinen muutos ja kehitys olisi ollut todennäköisesti hallitumpi ja hitaampi.

8.5

Hyödynnettävyys ja jatkotutkimusaiheet

Diakoniatyö ei ole ainoa kolmannen sektorin toimija, jonka vahvuus on perinteisesti ollut
asiakaan kohtaaminen kasvotusten. Yhä useampi kolmannen sektorin ja sosiaali- ja terveysalan toimija miettii, miten luoda yhteisöllisyyttä verkossa ja kuinka kohdata asiakkaat
kokonaisvaltaisesti etänä. Siksi tämä opinnäytetyö on merkityksellinen näiden kaikkien toimijoiden keskuudessa. Tämän työn tulokset ovat hyödyllisiä niin diakoniatyön digitaalisessa kehityksessä, kuin myös kolmannen sektorin toimijoiden että sosiaali- ja terveysalan toimijoiden digitaalisen työotteen vahvistamisessa. Työelämässä uusia toimintamalleja muovaa globaalinen rakennemuutos (Sosiaali- ja terveysministeri 2019). Yksi rakennemuutos on teknologian lisääntynyt käyttö yhteiskunnassa. Tähän muutokseen on vaikuttanut nopea ja jatkuva teknologiatoimintaympäristön muutos. Teknologian kehittyy yksisuuntaisesta tiedonsiirrosta vuorovaikutteiseksi alustaksi. Se merkitsee ihmisten arjen digitalisoitumista sekä sosiaalisen median kasvavaa käyttöä. (Kairala 2017, 7.) Rinteen hallitusohjelman erityiseksi tavoitteeksi onkin kirjattu digitaalisten ja mobiilien palveluiden
käyttöönotto. (Valtioneuvosto 2019.)
Tämän opinnäytetyö on kokonaisuudessaan varsin laaja. Diakoniatyön digitaalisista työtavoista, vuorovaikutuksesta digitaalisessa diakoniatyössä ja diakoniatyön johtamisesta
poikkeusoloissa saisi jokaisesta itsessään tehtyä oman opinnäytetyön. Näin päästäisiin
vielä yksityiskohtaisemmin pureutumaan jokaiseen ilmiöön. Myös asiakasnäkökulman tuominen digidiakonian kehittämiseen on tärkeää.
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Tärkeänä jatkotutkimusaiheena olisi selvittää diakoniatyön johtamista Covid-19 aiheuttaman tilanteen jatkuessa. Nyt syksyllä 2020 vastuu rajoitustoimista on jokaisella kunnalla,
kaupungilla ja seurakunnalla itsellään. Tilanne eroaa paljon keväästä, jolloin toimintaohjeet tulivat Suomen hallitukselta ja olivat samat koko Suomessa. Tämä asettaa seurakuntien johtamisen koetukselle ja aiheuttaa todennäköisesti myös kevättä 2020 enemmän ristiriitoja.
Toisena tärkeänä tulevaisuuden tutkimus ja kehittämisaiheena voidaan nähdä diakoniatyön digitaalisen vastaanoton kehittäminen. Diakoniatyön digivastaanotto vastaa muuttuvan ja digitalisoituvan yhteiskunnan perinteiselle diakoniatyölle asettamiin haasteisiin.
Vaikka palvelulla ei kyetä tavoittamaan kaikkia diakoniatyön asiakkaita, on sillä tärkeä
paikkansa diakoniatyön monikanavaistamisessa. Ovet auki- Kirkon strategia vuoteen
2026 (Kirkkohallitus 2020, 9, 15–16) nostaa kirkon palveluiden digitalisoitumisen yhdeksi
tärkeäksi tavoitteeksi kirkossa.
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LIITTEET
Liite 1
HAASTATTELUPYYNTÖ FACEBOOK-RYHMÄÄN
Hei,
Etsimme haastateltavia Diakoniatyöntekijöiden keväällä 2020 kokemaa digiloikkaa käsittelevään opinnäytetyöhömme. Osallistumalla haastatteluun olet mukana dokumentoimassa kokemuksia koronasta sekä tärkeä osa tutkimustamme. Toivomme että sinulla
on sekä diakoniatyönkoulutus että työkokemusta diakoniatyöstä jo ennen tätä kevättä, ja
tämän kevään digiloikkaa. Näin pääsemme käsiksi digitalisuuden mukanaan tuomiin muutoksiin diakoniatyössä.
Opinnäytetyön tavoitteena on dokumentoida diakoniatyössä tapahtuneita pandemian rajoitustoimista johtuvia muutoksia keväällä 2020 sekä kuvata diakoniatyön digitaalisia työtapoja ja niissä tapahtunutta kehitystä ennen pandemiaa ja sen aikana. Opinnäytetyön tarkoituksena on digitaalisen työotteen vahvistaminen, edistäminen ja hyvien toimintatapojen
löytäminen diakoniatyössä. Opiskelemme YAMK tutkintoa LAB ammattikorkeakoulussa
Lahdessa Digitaaliset ratkaisut sosiaali- ja terveysalalla koulutusohjelmassa. Yhteistyökumppaninamme toimii Kirkkohallitus.
Haastattelut pidetään kesän 2020 aikana ja ne toteutetaan yksilöhaastatteluina TEAMSin kautta ja nauhoitamme haastattelut. Lähetämme haastateltaville haastattelunteemat
tutustuttavaksi etukäteen. Aineisto anonymisoidaan, niin ettei lopullisessa työssä ole mukana tunnistetietoja.
Mikäli olisit halukas lähtemään mukaan tutkimukseen, ota meihin rohkeasti yhteyttä! Voit
lähestyä meitä täällä Facebookissa tai laittamalla meille sähköpostia!
Ystävällisin terveisin,
Hanna Niemelä ja Tiia Koskinen
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SAATEKIRJE HAASTATELTAVILLE
Hei,
Olet osallistumassa Diakoniatyöntekijöiden keväällä 2020 kokemaa digiloikkaa käsittelevään opinnäytetyöhömme.
Opinnäytetyön tavoitteena on dokumentoida diakoniatyössä tapahtuneita pandemian rajoitustoimista johtuvia muutoksia keväällä 2020 sekä kuvata diakoniatyön digitaalisia työtapoja ja niissä tapahtunutta kehitystä ennen pandemiaa ja sen aikana. Opinnäytetyön tarkoituksena on digitaalisen työotteen vahvistaminen, edistäminen ja hyvien toimintatapojen
löytäminen diakoniatyössä.
Haastattelusi on XXXX. Pääset liittymään haastatteluun alla olevasta linkistä. Huomioithan, että haastattelu nauhoitetaan.
Pyydämme sinulta suostumuksen osallistumisesta tutkimukseemme, joka tapahtuu vastaamalla tähän sähköpostiin myöntyvästi sekä haastatteluiden alussa suullisesti. Toimimme EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti. Sinulla on oikeus vetäytyä tutkimuksesta sen missä vaiheessa vain niin halutessasi. Ennen haastattelua käymme
asetuksen kanssasi läpi.
Opiskelemme YAMK tutkintoa LAB ammattikorkeakoulussa Lahdessa Digitaaliset ratkaisut sosiaali- ja terveysalalla koulutusohjelmassa. Yhteistyökumppaninamme toimii Kirkkohallitus.
Ystävällisin terveisin,
Hanna Niemelä ja Tiia Koskinen
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HAASTATTELUJEN TEEMAT
 Digitaaliset työkalut diakoniatyön välineenä
 Digitaalisien työkalujen käyttöönotto
 Diakoniatyön asiakkaat digitalisaatiossa
 Kokemukset digitaalisesti tehdystä diakoniatyöstä


Kokemukset sosiaalisen ja hengellisen tuen tarpeesta digitaalisesti tehdyssä diakoniatyössä



Vuorovaikutus digitaalisessa diakoniatyössä

 Kokemukset äkillisestä muutosprosessista diakoniatyössä
 Verkossa tapahtuvan diakoniatyön merkitys tulevaisuudessa
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TIETOSUOJAILMOITUS
OPINNÄYTETYÖTÄ KOSKEVA
TIETOSUOJAILMOITUS
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
artiklat 13 ja 14
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TUTKIMUSLUPA
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