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1

Johdanto

Valtaväestöstä poikkeavan etnisen taustan omaavilla ryhmillä kokemukset yksinäisyydestä, heikommasta elämänlaadusta ja vähäisemmästä osallisuudesta ovat yleisempiä
kuin muulla väestöllä. Etnisen taustan tai ulkomaisen syntyperän mukaisia terveys- ja
hyvinvointieroja esiintyy myös muun muassa mielenterveydessä ja fyysisessä toimintakyvyssä. Vähemmistöön kuulumiseen on tutkittu liittyvän erilaisia syrjinnän ja sitä kautta
hyvinvoinnin vajeille altistumisen riski. (Kestilä & Karvonen 2019: 159–166.)
Avioliiton myötä Suomeen muuttaneet thaimaalaiset naiset, jotka ovat jääneet palveluiden ja kotouttamistoimien ulkopuolelle, ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, sillä he
eivät tunne Suomen palveluverkostoa, lainsäädäntöä tai omia oikeuksiaan (Vuolajärvi &
Tuomaala 2011: 7). Opinnäytetyömme työelämäkumppani Pro-tukipiste työskenteleekin
osaltaan juuri tällaisten henkilöiden parissa, edistäen heidän hyvinvointiaan. Pro-tukipiste on seksi- ja erotiikka-alalla toimivien ihmisten sekä ihmiskaupan uhrien osallisuutta
ja oikeuksia edistävä asiantuntijajärjestö. Työelämäkumppanimme toi heti prosessin
alussa esille tarpeen heidän thaimaalaisten asiakkaiden digitaitojen kehittämisestä.

Pro-tukipiste on aiemmin tehnyt yhteistyötä Metropolian opiskelijoiden kanssa, jolloin
opiskelijat toteuttivat opinnäytetyönään digipajoja Pro-tukipisteen thaimaalaisille asiakkaille. Näissä digipajoissa tavoitteena oli lisätä thaimaalaisten asiakkaiden valmiuksia
käyttää esimerkiksi Helsingin seudun liikenteen reittiopasta sekä erilaisia verkkoasiointipalveluita. (Nurminen & Pietikäinen 2019.) Nämä digipajat osoittautuivat erittäin hyödyllisiksi sekä tarpeellisiksi, ja Pro-tukipisteen toiveena olikin, että kehittäisimme edelleen
thaimaalaisille soveltuvia digitaitojen opetusmetodeja. Päätimme hyödyntää digityöpajoista saatuja kokemuksia ja syventää digitaitojen tukemista niin, että taidot vahvistaisivat myös sosiaalista osallisuutta.
Toiminnallisen opinnäytetyömme tarkoituksena onkin vahvistaa Pro-tukipisteen thainkielisten asiakkaiden sosiaalista osallisuutta digitaitojen vahvistamisen kautta sekä estää
heidän digisyrjäytymistään. Keinona edistää thainkielisten asiakkaiden digiosaamista
ovat opetusvideot. Osallistimme kohderyhmän videoiden aiheiden valinnassa. Lisäksi
äänitimme videoille thainkielisen selostuksen yhden vapaaehtoisen vertaisen kanssa,
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jotta asiakkaat saavat videoiden tiedot myös omalla äidinkielellään. Hyödynsimme asiakaslähtöisyyttä sekä yhteiskehittelyä siinä määrin, kuin se oli koronapandemian rajoissa
mahdollista.
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2

Pro-tukipiste

Pro-tukipiste on seksi- ja erotiikka-alalla toimivien ihmisten sekä ihmiskaupan uhrien
osallisuutta ja oikeuksia edistävä asiantuntijajärjestö. Järjestö tarjoaa asiakkailleen matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluja sekä yhteisöllistä toimintaa Helsingissä,
Turussa ja Tampereella. Pro-tukipisteen toiminta perustuu osallisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja läpinäkyvyyteen. Järjestön toiminnan tarkoituksena on pitkäjänteisellä ihmisoikeustyöllä vähentää asiakasryhmään kohdistuvaa stigmaa. Pääosin Pro-tukipisteen
rahoitus koostuu julkisista avustuksista. Vuonna 2019 rahoituslähteitä ovat olleet Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, Sosiaali- ja terveysministeriö, Kuntien
järjestöavustukset (Helsinki ja Tampere), Yhteisvastuukeräyksen 2017 tuotto sekä muut,
kuten jäsenmaksut ja lahjoitukset. (Pro-tukipiste 2020.)
Pro-tukipiste tarjoaa asiakkailleen terveyspalveluita, tukipalveluita, etsivää työtä sekä yhteisöllistä toimintaa. Nämä matalan kynnyksen palvelut toteuttavat kohderyhmään kuuluvien henkilöiden oikeutta saada heidän ihmisarvoaan ja itsemääräämisoikeuttaan kunnioittavia palveluita. Pro-tukipisteen terveyspalvelut ovat luottamuksellisia sekä maksuttomia, ja niissä voi halutessaan asioida anonyymisti. Terveyspalvelut ovat suunnattu
seksi- ja erotiikkatyötä tekeville. Terveyspalveluihin kuuluu terveysneuvonta sekä erilaiset testit ja rokotukset. Terveysasioissa Pro-tukipisteellä asiakasta palvelee terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja sekä yleislääkäri. (Terveyspalvelut 2020.)
Tukipalveluihin sisältyy asiakkaille annettava tuki ja neuvonta. Pro-tukipisteen työntekijät
ovat erikoistuneet antamaan tukea ja neuvontaa seksi- tai erotiikka-alalla työskenteleville
henkilöille. Asiakkaat saattavat tarvita tukea ja neuvontaa esimerkiksi arkeen, hyvinvointiin, terveyteen sekä oikeudellisiin asioihin liittyviin kysymyksiin. Erityistä asiantuntemusta Pro-tukipisteellä on myös ihmiskaupan sekä muiden rikosten uhriksi joutuneiden
auttamisesta. Palveluita saa maksutta ja nimettömästi. Työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus. (Tukipalvelut 2020.)
Pro-tukipisteen etsivässä työssä ideana on, että työntekijät jalkautuvat sinne, missä
seksi- ja erotiikkatyötä tekevät työskentelevät. Pro-tukipisteen työntekijät voivat jalkautua
esimerkiksi baareihin, strippipaikkoihin, erotiikka-alan liikkeisiin sekä hierontapaikkoihin.
He kunnioittavat seksi- ja erotiikkatyöntekijän itsemääräämisoikeutta, eivätkä häiritse toimintaa. Pro-tukipisteen työntekijät myös ovat liikkeissä aina omistajan tai tämän edusta-
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jan luvalla, sillä toiminta halutaan pitää läpinäkyvänä. Etsivän työn yhteydessä Pro-tukipisteen työntekijät voivat antaa seksi- ja erotiikkatyöntekijöille turvaseksimateriaalia kuten kondomeita sekä liukuvoiteita. Tarvittaessa työntekijät voivat kertoa lisää toiminnastaan. (Etsivä työ 2020.)
Teemme opinnäytetyömme osana Pro-tukipisteen yhteisöllistä toimintaa, jonka tavoitteena on osallistaa asiakkaat aktiivisina ja tasavertaisina vaikuttajina osana järjestön toimintaa. Pro-tukipiste järjestää erilaista ryhmämuotoista toimintaa, johon seksi- ja erotiikka-alalla työskentelevä tai joskus kyseisellä alalla työskennellyt voi osallistua oman
mielenkiinnon mukaisesti. Työntekijät sekä vertaistoimijat suunnittelevat ja toteuttavat
toimintaa yhdessä. (Yhteisöllinen toiminta 2020.)
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3
3.1

Seksityöntekijät ja thaimaalaiset Suomessa
Seksityö ja seksityöntekijät

Seksityö tarkoittaa maksua vastaan tapahtuvaa sukupuoliyhteyttä tai siihen verrattavissa
olevaa seksuaalista tekoa (Ihmiskauppa ja prostituutio 2020). Termejä seksityö tai seksityöntekijä ei kuitenkaan tunneta Suomen lainsäädännössä. Kaupallisesta seksistä tehdyissä yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa käytetään usein peruskäsitteenä sanaa
prostituutio. Tämä peruskäsite on kuitenkin ongelmallinen, sillä siihen sisältyy vahvasti
ajattelutapa, jossa työntekijän omalle toimijuudelle ja kokemukselle ei ole tilaa. Viimeisten vuosikymmenten aikana termiä on alettu tutkimuksissa korvaamaan sanalla seksityö.
Seksityö on prostituutiota neutraalimpi käsite mutta myös poliittinen kannanotto ja eettinen valinta, sillä kun seksi määritellään työksi, on luontevaa vaatia sen tekijöille työntekijöiden oikeuksia. (Kontula 2008: 34–37.)

Suomessa seksityö on sallittua, mutta rikoslaki, järjestyslaki ja ulkomaalaislaki rajoittavat
seksityötä. Järjestyslaki (612/2003 § 7) kieltää seksipalveluiden myymisen ja ostamisen
yleisellä paikalla. Rikoslaki (1998/563 § 8 & 8a) kieltää seksipalveluiden ostamisen parituksen kohteelta ja ihmiskaupan uhrilta sekä alle 18-vuotiailta. Paritus ja törkeä paritus
on aina rikos (Rikoslaki 1998/563 9 & 9a §). Ulkomaalaislain mukaan ulkomaalainen
voidaan käännyttää, jos hänen voidaan perustellusta syystä epäillä myyvän seksuaalipalveluja (Ulkomaalaislaki 301/2004 § 148).

Seksityön tutkimuksissa keskeisiä aiheita ovat olleet muun muassa seksityöntekijöihin
vaikuttava lainsäädäntö, kaupallisen seksin sisäiset valtasuhteet sekä seksityöntekijöiden terveys ja turvallisuus. Seksityön tutkimukset ovat läpi historiansa olleet sidoksissa
kysymykseen siitä, miten yhteiskunnan tulisi seksityöhön suhtautua. Vaatimuksina ovat
olleet seksityön dekriminalisointi, sen tunnustaminen lailliseksi työksi ja sen työntekijöiden hyväksyminen työtä tekeviksi naisiksi. (Kontula 2008 :34–36.)

Kokonaiskuvan saaminen Suomessa tapahtuvasta seksityöstä on haasteellista, sillä
ajankohtaista, tieteellistä tutkimustietoa ei ole. Seksityöntekijöistä tai heidän asiakkaistaan on niukasti tietoa saatavilla. Pro-tukipisteen mukaan Suomessa on arviolta 5000–
10 000 seksityöntekijää. Vuosittain Pro-tukipiste tavoittaa 2000–2500 seksityöntekijää,
ja suuri osa heistä on syntynyt muualla kuin Suomessa. (Suorsa 2018.) Vuonna 2005
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Suomessa työskenteli noin 8000 seksityöntekijää, joista puolet olivat suomalaisia. Ulkomaalaiset seksityöntekijät tulevat usein Virosta, Venäjältä tai Thaimaasta. (Kontula 2005:
1–36.) Seksityöntekijät eivät ole muusta yhteiskunnasta erillinen ryhmä. Valtaosa seksityöntekijöistä on naisia, vaikka mies- ja transsukupuolisten seksityöntekijöiden määrä
on kasvussa. Lisäksi seksityöntekijöiden ikähaarukka on suuri ja joukosta löytyy eri siviilisäädyn ja perhetilanteen omaavia työntekijöitä. (Kontula 2008: 43–44.)

3.2

Thaimaalaiset Suomessa ja Pro-tukipisteen thaierityinen työ

Vuoden 2019 lopussa Suomessa asui Thaimaan kansalaisia 7 772. Suomessa asuvia
Thaimaassa syntyneitä oli 11 288. Thaimaalaisten määrä Suomessa on kasvanut moninkertaisesti 2000-luvun alusta. Työikäisiä Thaimaan kansalaisista oli 92,3%. Selvästi
suurin osa, eli 85,6% Suomessa asuvista thaimaalaisista oli naisia. (Tilastokeskus
2020.)

Taulukko 1. Suomessa asuvien Thaimaassa syntyneiden määrä vuosina 1990–2019.
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Suomalainen seksityö voidaan jakaa neljään eri kenttään ammattimaisuutensa ja
maassa oleskelun perusteella. Suomen seksityökenttään kuuluvat Suomessa asuvat
ammattilaiset, Suomessa käyvät ammattilaiset, Suomessa asuvat harrastelijat ja Suomessa käyvät harrastelijat. Thaimaalaiset löytyvät kaikista neljästä eri kentästä, mutta
ovat näkyvyydestään huolimatta usein unohdettu ryhmä. Thaimaalaiset seksityöntekijät
työskentelevät pääasiassa thaihierontapaikoissa, jolloin se on samanaikaisesti näkyvissä ja piilossa oleva seksityön muoto. (Kontula 2005: 16.) Thaimaalaiset muodostavat
tiiviitä yhteisöjä, joissa seksityö on yleistä. Seksityön yhdistyminen tiettyyn etniseen syrjittyyn ryhmään, kuten esimerkiksi thaimaalaisiin, lisää ryhmän ongelmia ja huonontaa
heidän yhteiskunnallista asemaansa. (Kontula 2005: 36–43.)
Suurin osa thaihierontapaikoissa työskentelevistä naisista on tullut Suomeen avioliiton
kautta. (Vuolajärvi & Tuomaala 2011: 7) Thaimaalaisista onkin tullut suurin yksittäinen
suomalaisten kanssa avioituva ryhmä. 150 miestä avioitui thaimaalaisen kanssa vuonna
2000 ja kahdeksan vuotta myöhemmin määrä oli melkein kolminkertainen. (Säävälä
2010.) Turvautuminen thaiyhteisöön ja hierontatyöhön voi näyttäytyä thaimaalaisille naisille ainoana vaihtoehtona eron tai muun kriisitilanteen aikana. Nämä avioliiton myötä
Suomeen muuttaneet naiset, jotka ovat jääneet palveluiden ja kotouttamistoimien ulkopuolelle, ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, sillä he eivät tunne Suomen palveluverkostoa, lainsäädäntöä tai omia oikeuksiaan. (Vuolajärvi & Tuomaala 2011: 7.)

Pro-tukipiste on yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa tutkinut Suomessa
erotiikka-, escort- ja seksityötä tekevien terveyttä ja hyvinvointia. Tutkimukseen osallistui
yhteensä 234 henkilöä, joista 29% täytti thainkielisen lomakkeen. Tutkimuksen mukaan
thaimaalaiset seksityöntekijät voivat Suomessa huonoimmin. Thainkieliset kokivat terveytensä, taloudellisen tilanteensa ja tyytyväisyytensä toimintakykyynsä ja elämäänsä
muita heikoimmiksi. Osa thainkielisistä lomakkeista oli puutteellisesti täytetty. Syynä
saattoi olla heikko luku- tai kirjoitustaito mutta myös osallistujien kokema häpeä seksityöstä kertomiseen. (Liitsola ym. 2013.)
Pro-tukipisteen thaierityinen työ sai alkunsa Pro-tukipisteen vuosina 2009 ja 2010 koordinoimasta Saphaan-hankkeesta. Hanke onnistui kahden vuoden aikana tavoittamaan
yli sata thai-hierontapaikoissa työskentelevää naista. Hankkeen tavoitteena oli tukea
thai-hierontapaikoissa työskenteleviä naisia esimerkiksi järjestämällä heille suomen kielen opetusta, välittämällä vertaistukea sekä parantamalla sosiaali- ja terveydenhuollon
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peruspalvelujen saatavuutta. Hanke koettiin kohderyhmän keskuudessa niin merkittäväksi, että työtä päätettiin jatkaa osana Pro-tukipisteen yleistä asiakastyötä. (Vuolajärvi
& Tuomaala 2011 :3–4.)
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4

Seksityön stigma ja marginalisaatio

Erving Goffman (1963) on määritellyt stigman prosessiksi, jossa yksilön ei-toivottu ominaisuus estää häneltä sosiaalisen hyväksynnän. Goffman identifioi kolme erityyppistä
stigmaa: luonteenpiirteiden stigman, fyysisen stigman tai ryhmäidentiteetin stigman.
Luonteenpiirteiden stigmaan liittyy henkilön luonteeseen liittyviä asioita kuten mielenterveysongelmat. Fyysiseen stigmaan liittyvät henkilön fyysiset ominaisuudet, esimerkiksi
näkyvä vamma. Ryhmäidentiteetin stigmaan kuuluvat ennakko-oletukset ihonvärin, kansallisuuden tai uskonnon perusteella. Kohderyhmäämme kohdistuu stigma sekä heidän
ammattinsa, että etnisyytensä perusteella. Stigmatisoitu henkilö nähdään ensisijaisesti
hänen poikkeavan ominaisuuden kautta eikä hän siten ole yhteisön täysivaltainen jäsen.
Henkilö voi myös alkaa itse nähdä olemassaolonsa negatiivisena poikkeavuutena.
Stigma eli häpeäleima liittyy aina tilanteeseen, jossa yksilö on jotain muuta kuin mitä
hänen sosiaalinen ympäristönsä edellyttää tai odottaa. (Goffman 1990: 16–17.)

Seksityöhön ja seksityötä tekeviin ihmisiin kohdistuu edelleen vahva stigma, vaikka viime
vuosikymmenten aikana suhtautuminen seksityöhön ja seksityöntekijöihin on muuttunut
sallivammaksi. Stigma johtaa usein seksityön salailuun, sillä seksityöhön kohdistuvan
stigman pelätään vaikuttavan ihmissuhteiden lisäksi työntekijän muuhun siviilielämään.
Seksityöntekijöiden lisäksi stigma koskee myös seksityön asiakkaita. (Jaana Ahtiainen
2019.) Häpeäleima kohdistuu kaikkiin seksityöntekijöihin ja heidät ymmärretään usein
muista poikkeavana ryhmänä, joka uhkaa yhteiskunnan moraalia. Seksityöntekijät pitävät itse heihin kohdistuvaa sosiaalista stigmaa suurempana ongelmana työssään kuin
alaan usein liitettyjä terveys- ja turvallisuushaittoja. Seksityöntekijöiden kokemaan syrjintään ja marginalisointiin liittyy usein myös monet muut ongelmat kuten asunnon, koulutus- tai työpaikan tai omien lasten huoltajuuden vaarantuminen. (Kontula 2005 & 2008:
49).

Marginalisaatio voidaan ymmärtää valtavirran ulkopuolella olemisen eli ulkopuolisuuden
kokemuksena, joka syntyy yksilölle jonkin kulttuurisen siirtymän seurauksena. Ulkopuolisuus eli marginaalissa oleminen ei aina kuitenkaan viittaa huono-osaisuuteen ja syrjäytymiseen, sillä se voidaan ymmärtää myös eri elämänalueisiin ja kuhunkin kulttuuriseen
kontekstiin liittyvänä keskustan ja laita-alueiden välisenä suhteena. Yksilö voi siis olla
marginaalissa jollain elämänsä osa-alueella, mutta silti valtavirrassa jollain toisella alueella. Marginaalisuus voi olla myös tietoinen valinta. Useiden sosiaalisten elämänaluei-
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den ulkopuolella oleminen saattaa kuitenkin johtaa syrjäytymiseen. (Järvinen & Jahnukainen 2001: 138–143.) Seksityöntekijät ovat yksi maailman marginalisoiduimmista ryhmistä ja heihin kohdistuu usein jatkuva syrjäytymisen, väkivallan ja väärinkäytön riski
(Amnesty International 2015). Sosiaalinen marginalisaatio aiheuttaa seksityöntekijöille
terveys- ja turvallisuusriskejä sekä heikentää seksityöntekijöiden mahdollisuuksia esimerkiksi terveyden edistämisessä ja ennaltaehkäisevien palvelujen saamisessa muuhun
väestöön nähden.

Stigman ja sosiaalisen marginalisaation lisäksi raiskausmyytit (rape myths) heikentävät
seksityöntekijöiden asemaa sekä palveluiden saamista. Raiskausmyytit ovat valheellisia
uskomuksia seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä raiskauksesta. Yksi olemassa oleva
raiskausmyytti on esimerkiksi uskomus siitä, että nainen on itse vastuussa seksuaalisesta hyväksikäytöstään, mikäli hän ei vastaa niihin jäykkiin odotuksiin ja normeihin, joita
yhteiskunta on asettanut. Jotkut myös uskovat, että seksityöntekijä on vastuussa omasta
seksuaalisesta hyväksikäytöstään tai seksityöntekijää on mahdotonta raiskata työn luonteen vuoksi. (Bloomquist, Butcher, Gleason, Schaefer, Sprankle 2018.)

Eräässä Yhdysvalloissa suoritetussa tutkimuksessa tutkittiin seksuaalisen hyväksikäytön uhrin syyllistämistä tai uhria kohtaan tunnettua empatiaa. Tutkimukseen osallistui
197 opiskelijaa, jotka opiskelevat USA:n keskilännessä sijaitsevassa keskikokoisessa
yliopistossa. Tutkimuksessa osallistujat lukivat artikkelin, joka kertoi joko seksityöläisen
tai ei seksityötä tekevän henkilön seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tutkimuksen tulokset
osoittavat, että ne henkilöt, jotka lukivat artikkelin seksityötä tekevään kohdistuneesta
seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kokivat vähemmän empatiaa uhria kohtaan, kuin ne
henkilöt, jotka lukivat artikkelin ei seksityötä tekevään kohdistuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Uhrin syyllistämistä tapahtui myös enemmän, kun seksuaalisen hyväksikäytön uhrina oli seksityöntekijä. (Bloomquist ym. 2018.)
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5

Sosiaalinen osallisuus teoreettisena lähtökohtana

Osallisuus on abstrakti käsite eikä sen määrittely ole yksinkertaista. Osallisuutta voidaan
pitää tunteena johonkin kuulumisesta sekä oman ajattelun ja toiminnan vaikutuksesta.
Osallisuus on mahdollisuutta toimia omien intressien mukaisesti. (Lehtinen, Marila-Penttinen, Meriluoto 2015: 7.) Osallisuus viittaa mahdollisuuteen kiinnittyä elämänkaaren eri
vaiheissa elämänhallinnan kannalta merkityksellisiin yhteiskunnan instituutioihin, toimintajärjestelmiin ja kulttuurimuodosteisiin. Osallisuus on hyvinvoinnin lähde, mutta yhtä
lailla myös ihmisoikeus. Perustuslaissa on määritelty ihmisen oikeus osallistua elinympäristönsä ja yhteiskuntansa kehittämiseen. (Lehtinen ym. 2015: 16.)
Sosiaalipedagogisena käsitteenä osallisuus kuvaa tavoiteltavaa ihmisen ja yhteisön välistä suhdetta. Osallisuus toteutuu, kun ihminen on ja toimii osana yhteisöä ja ennen
kaikkea kokee olevansa osa yhteisöä. Sosiaalipedagogiikassa osallisuuden perusta rakentuukin merkityksellisissä sosiaalisissa suhteissa, jotka mahdollistavat ihmisen tunteen johonkin yhteisöön kuulumisesta. Osallisuus voi olla mahdollista eri kokoisissa yhteisöissä tai sen voi ymmärtää myös yhteiskunnan tasolla yhteiskunnallisena osallisuutena. (Nivala & Ryynänen 2019.)
Sosiaalinen osallisuus on käsitteenä laaja, ja siihen sisältyy erilaisia näkökulmia ja lähestymistapoja. Maailmanpankin (2013) määritelmän mukaan sosiaalinen osallisuus on
prosessi, jossa parannetaan yksilöiden ja heikommassa asemassa olevien ryhmien yhteiskuntaan osallistumisen mahdollisuuksia. Suomessa sosiaali- ja terveyshuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) mukaan osallisuus yhteiskunnassa tarkoittaa jokaisen mahdollisuutta terveyteen, koulutukseen, työhön, toimeentuloon, asuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin. Yleisesti sosiaalisen osallisuuden käsitettä käytetään syrjäytymisen
vastakohtana. Olennaista on erilaisten prosessien ja tukitoimien avulla marginalisoitujen
ryhmien tuominen lähemmäksi yhteiskunnan eri toimintoja. (Leeman, Kuusio, Hämäläinen 2015: 3.) Tämän vuoksi koemme sosiaalisen osallisuuden tärkeäksi osaksi teoreettista viitekehystämme, sillä tavoitteenamme on marginalisoidun ryhmän yhteiskunnallisen aseman parantaminen.
Sosiaalipoliittisessa näkökulmassa sosiaalinen osallisuus nähdään valtion velvollisuutena mahdollistaa ja tukea kansalaisten osallistumista yhteiskuntaan. Yksilötasolla sosiaalista osallisuutta voidaan tarkastella enemmän yksilön kokemuksellisena ja tunnepe-

12

räisenä ilmiönä. Käsitteen alkuperä on yhteiskuntatieteessä, inkluusio ja ekskluusio -käsitteisiin liittyvässä teoreettisessa keskustelussa. Sosiaalisen osallisuuden nykyinen käsite on peräisin 1970- ja 1980-luvun Ranskasta levinneistä, ensimmäisistä syrjäytymistä
koskevista sosiaalipoliittisista ohjelmista, joiden tavoitteena oli tukea hyvinvointijärjestelmän ulkopuolelle jääneitä väestöryhmiä, kuten syrjäytyneitä ja köyhiä. Sosiaalipoliittisten
ohjelmien tavoitteena oli mahdollistaa näiden ryhmien osallistuminen yhteiskuntaan, työmarkkinoille ja sosiaaliturvapalveluiden piiriin. Suomeen sosiaalipoliittiset keskustelut
syrjäytymisestä levisivät 1980-luvun alussa. Sosiaalinen osallisuus nähdään keinoksi
torjua köyhyyttä, ehkäistä syrjäytymistä, edistää oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoista yhteiskuntaa. Suomalaisessa kirjallisuudessa korostetaan usein
yhteiskuntapoliittisen käsitteen määrittelyn sijaan sosiaalista osallisuutta yksilön kokemuksellisena tunteena. (Leeman, Kuusio, Hämäläinen 2015: 1–5.)
Kaikkien yhteisön jäsenten osallisuuden edistämisessä tulisi noudattaa osallisuuden
edistämisen periaatteita. Osallisuuden edistämisen periaatteisiin kuuluu muun muassa
se, että ihminen voi osallistua toimintaan tai palveluun omaehtoisesti. Olennaista on
myös toiminnan kehittely yhdessä ja osallistujien kohtaaminen kunnioittavasti. Osallisuuden edistämisen periaatteet toteutuvat, kun ihminen pääsee osaksi itselleen tärkeää yhteisöä sekä nauttimaan yhteisestä hyvästä ja voi osallistua yhteisen hyvän toteuttamiseen ja jakamiseen tasavertaisena muiden kanssa. (Osallisuuden osa-alueet ja osallisuuden edistämisen periaatteet 2020.) Noudatimme näitä osallisuuden edistämisen periaatteita opinnäytetyössämme. Laadimme vapaaehtoiselle hänen osallistumisestaan
kirjallisen suostumuksen, johon kirjasimme muun muassa sen, että osallistuminen on
vapaaehtoista. Pyrimme kehittelemään toimintaa yhdessä asiakkaiden kanssa ja huomioimme asiakkaiden toiveet opetusvideoiden aiheiden valinnassa. Kohtasimme vapaaehtoisen ja muut yhteistyökumppanit tasavertaisesti ja kunnioittavasti. Lisäksi opetusvideot
tuovat sekä thainkieliselle yhteisölle että muille Pro-tukipisteen asiakkaille yhteisölle yhteistä hyvää, josta kaikki yhteisön jäsenet hyötyvät.
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6
6.1

Digitalisaatio ja digisyrjäytyminen
Digitalisaatio

Tyypillisesti internettiä käytetään viestintään, medioiden seuraamiseen sekä asioiden
hoitamiseen. Suomalaiset ovat ahkeria internetin käyttäjiä. Vuonna 2019 suomalaisista
90 prosenttia käytti internettiä ja neljä viidestä suomalaisesta 16–89-vuotiaasta käytti
nettiä useita kertoja päivän aikana. (1. Suomalaisten internetin käyttö 2019.) Digitalisaation myötä monet palvelut ovatkin siirtyneet internettiin, ja nykypäivänä verkkopalveluiden käyttö voi olla jopa väistämätöntä. Digitalisaatio on olennainen osa opinnäytetyötämme, sillä digitalisaatio ja teknologian kehitys on luonut tarpeen digitaitojen vahvistamiselle.
Digitalisaatiossa hyödynnetään tietotekniikkaa ja tietoa uuden mahdollistamiseen tai toiminnan muuttamiseen. Digitalisaation käsitettä ei tule sekoittaa digitointiin. Digitointi tarkoittaa, että jokin vanha toimintatapa korvataan vastaavalla digitaalisella toiminnalla.
(Kasvi 2020.) Digitalisaatiolla siis viitataan digitaalitekniikan käyttöönottoon jokaisella
osa-alueella yhteiskunnassa eli toisin sanoen se viittaa tietotekniikan soveltamista uusiin
tehtäviin. Ilmiön katsotaan alkaneen siitä, kun käyttöön otettiin kotitietokoneet. Digitalisaatio on kuitenkin muutakin kuin informaatioteknologian, kuten tietokoneiden, käytön
lisäämistä. Digitalisaatio voidaan paremmin määritellä kokonaisvaltaisena tekijänä yhteiskunnan ja liike-elämän kehityksessä ja muutoksessa, kuten myös siinä, miten ajattelemme, koemme ja toimimme. (Heikkinen 2018.)
Digitalisaatiolla tarkoitetaan siis tiedon käsittelyä, siirtämistä ja tallentamista tietokoneiden ymmärtämässä muodossa, sekä sillä voidaan laajemmin viitata myös yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen muutosprosessiin, joka on tieto- ja viestintätekniikan kehityksen
seurausta (Koistinen-Jokiniemi ym. 2017: 6). Digitalisaation myötä voidaan luoda uudenlaisia toimintatapoja, sähköistää palveluita sekä digitalisoida sisäisiä prosesseja. Oleellista on käyttäjälähtöisyys eli toimintoja on kehitettävä asiakkaan tarpeista lähtien. (Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena 2016: 5.) Digitalisaation myötä maailma
muuttuu nopeissa sykleissä. Digitalisaatio luo tutuille ja vanhoille toimintatavoille täysin
uudenlaisia vaihtoehtoja.
Saimme Pro-tukipisteeltä toiveen parantaa heidän thainkielisten asiakkaidensa digitaitoja. Digitalisaatio voikin luoda haasteita arkeen, mikäli teknologian ja internetin käyttö
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on yksilölle hankalaa. Monet palvelut ovat nykypäivänä verkossa, ja niiden käyttö luonnollisesti edellyttää sen, että osaa käyttää erilaisia laitteita sekä internettiä. Monelle teknologian käyttö on itsestäänselvyys ja palveluiden käyttö sujuu vaivatta, mutta emme
saa unohtaa sitä, että kaikki eivät syystä tai toisesta teknologiaa pysty hyödyntämään.
Koemme, että teknologian hyödyntäminen on tietyllä tavalla välttämätöntä nykymaailmassa, ja olisikin tärkeää, että sen käyttöä opetetaan sellaisille ihmisryhmille ja yksilöille,
joiden digitaidot ovat heikot. Jo ihan yksinkertainenkin teknologian käyttö voi mahdollistaa yksilölle paljon. Olennaista on tietysti se, että yksilö pystyy hyödyntää sellaista teknologiaa ja verkkopalveluita, jotka ovat hänelle itsellensä merkittäviä. Toteuttamissamme opetusvideoissa on ollut lähtökohtana vastata juuri Pro-tukipisteen thainkielisten
asiakkaiden digitaitojen kehittämisen tarpeisiin. Jo se, että henkilö saa videon toimimaan
ja katsoo sen, voi opettaa hänelle digitaitoja, eli digitaalisuutta on myös hyödynnetty digitaitojen oppimisessakin.

6.2

Digisyrjäytyminen

Kaikilla ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluja. Nämä ihmiset, jotka eivät käytä sähköisiä palveluja, ovat vaarassa digisyrjäytyä. Digisyrjäytymisestä puhutaan silloin, kun henkilö ei pysty, osaa tai ei halua käyttää digitaalisia sovelluksia tai asioida sähköisesti ja ajautuu tämän seurauksena yhteiskunnan toimintojen
ulkopuolelle. Digisyrjäytymisen seuraukset ovat laajat, sillä kansainvälisessä kirjallisuudessa on huomattu vahva yhteys digitaalisen ja sosiaalisen syrjäytymisen välillä. Digipalvelujen yleistymisen on todettu entisestään syventävän eri väestöryhmien eroja osallisuudessa. Digisyrjäytyminen voi vaikuttaa missä tahansa elämän eri osa-alueella, esimerkiksi työelämässä, sosiaalisissa suhteissa tai kansalaisena. (Kestilä & Karvonen
2019: 280–281.)
Esimerkiksi sähköinen asiointi on laajasti käytössä muun muassa Kela- ja TE-palveluissa. Vaikka sähköisten työvoimapalveluiden koetaan vastaavan hyvin työttömien tarpeisiin, on uhkana, että sähköiseen asiointiin jostain syystä kykenemättömät jäävät ulkopuolelle tarvitsemistaan TE-palveluista. Riskit omatoimisessa sähköisessä asioinnissa näkyy selkeimmin eri tavoin haastavassa tilanteissa olevilla ihmisillä, kuten ikääntyneillä, päihde- ja mielenterveyskuntoutujilla sekä maahanmuuttajilla. Kohderyhmämme
siis lukeutuu tähän joukkoon myös. (Yhä huolta eriarvoistumisesta 2019.)
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Vuoden 2018 alussa Yle Uutiset laski, että digiloikkaa katselee sivusta jopa miljoona
suomalaista. Noin puoli miljoonaa suomalaisista 65 vuotta täyttäneistä ei käytä säännöllisesti nettiä. Tämä on huolestuttavaa turvallisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta. Kun
perinteinen asiointi vähenee ja palvelut siirtyvät kiihtyvällä vauhdilla nettiin, isolla joukolla
ihmisistä on vaarana jäädä palveluiden ulkopuolelle tai altistua hyväksikäytölle. Digi arkeen -neuvottelukunnan puheenjohtajan Marianne Heikkilän mukaan digisyrjäytyminen
ja -osattomuus voi johtaa sellaiseen kierteeseen, jossa ihminen ei ole osallinen hänelle
kuuluviin palveluihin ja perusoikeuksiin. Heikkilä korostaa, että palveluntuottajien pitäisi
toimia asiakaslähtöisesti ja ihmisten tulisi olla mukana suunnittelemassa ja testaamassa
palveluita. (Lappalainen 2018.) Asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden mukaan ottaminen videoidentekoprosessiin onkin opinnäytetyössämme yhtenä merkittävänä osana.
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7

Opinnäytetyön tavoitteet ja tarkoitus

Tavoitteenamme on Pro-tukipisteen thainkielisten asiakkaiden digitaitojen parantaminen. Työelämäkumppanin mukaan kyseisessä kohderyhmässä on asiakkaita, joilla on
erittäin puutteelliset digitaidot, joten tarve on todellinen. Toiminnallisen opinnäytetyömme
tuotoksena on neljä opetusvideota, joiden avulla pyrimme parantamaan Pro-tukipisteen
thainkielisten asiakkaiden digitaitoja, estämään digisyrjäytymistä sekä parantamaan heidän sosiaalista osallisuuttaan osallisuuden periaatteiden mukaisesti. Tarkoituksena on
myös seksityöntekijöiden yhteiskunnallisen aseman parantaminen sosiaalisen osallisuuden kohenemisen myötä.
Opinnäytetyöprosessissa olemme hyödyntäneet asiakaslähtöisyyttä sekä yhteiskehittelyn piirteitä. Olemme ottaneet asiakkaat videoidentekoprosessiin mukaan alusta lähtien.
Videoiden aiheet on valikoitu asiakkaiden toiveiden pohjalta, videoilla on käytetty vapaaehtoisen kohderyhmään kuuluvan henkilön ääntä sekä olemme saaneet palautetta asiakkailta. Alun perin tarkoituksena oli, että olisimme tavanneet asiakkaita muutamia kertoja kasvokkain, jolloin olisimme saaneet osallistettua asiakkaita prosessiin enemmänkin. Tämä ei kuitenkaan ollut koronapandemian takia mahdollista, sillä ihmiskontakteja
tuli välttää. Koronapandemia kuitenkin vahvisti tarpeen opetusvideoille, sillä niiden katselu on mahdollista missä vain ja milloin vain. Oppiminen ei tällöin ole siis sidottu tiettyyn
hetkeen.
Videoissa käytimme suomen kielistä tekstitystä, sillä haluamme opetusvideoilla parantaa
myös kohderyhmän suomen kielen taitoa. Jaoimme opetusvideot työelämäkumppanille
myös ilman thain kielistä selostusta, jolloin työelämäkumppani voi muokata videoihin tarvitsemansa selostuksen. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni Pro-tukipisteen
asiakas hyötyy opetusvideoistamme.
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8

Menetelmänä opetusvideot

Valitsimme toiminnalliseen opinnäytetyöhömme menetelmäksi opetusvideot. Aiemmin
Metropolian opiskelijat ovat toteuttaneet opinnäytetyönään digipajoja, joissa Pro-tukipisteen thaimaalaisille asiakkaille opetettiin digitaitoja. Näiden digipajojen kautta nähtiin
tarve sille, että thaimaalaisten digitaitoja kehitettäisiin edelleen. Digipajoihin osallistui
vain osa Pro-tukipisteen thainkielisistä asiakkaista, joten näin ollen hyödyn niistä saivat
vain siellä läsnäolleet. (Nurminen & Pietikäinen 2019.) Päädyimme valitsemaan digitaitojen opetusmenetelmäksi videoinnin, sillä se on mielestämme helposti lähestyttävä
sekä yksinkertainen menetelmä. Opetusvideot ovat myös pysyviä eikä palvelun käyttäjän tarvitse esimerkiksi sitoutua olemaan läsnä tietyssä paikassa tiettyyn kellonaikaan,
vaan videon voi katsoa missä ja milloin vain. Tärkeää on myös huomioida, että videoiden
katseluun voi olla matalampi kynnys verrattuna läsnä tapahtuvaan opetukseen. Jollekin
voi olla jännittävää olla muiden ihmisten seurassa ja osallistua aktiivisesti, joten videoiden avulla oppiminen ei ole riippuvainen siitä.

Videoita kannattaa hyödyntää opetuksessa, sillä niiden avulla pystytään havainnollistamaan asioita. Ne ovat myös mielenkiintoinen tapa esittää asioita. Opetusvideot ovat saavutettavuudenkin kannalta merkityksellisiä, sillä tekstityksien avulla pystytään takaamaan, että opetusta ymmärtävät kuulorajoitteiset sekä eri kieltä puhuvat henkilöt. (Kuokkanen Anne 2019.)

Opetusvideoissa on otettava huomioon kohderyhmä ja heidän tavoitteensa. Nämä tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi tietoihin, taitoihin tai asenteisiin. On tärkeää pohtia, miten asia esitetään mielenkiintoisesti kohderyhmän tavoitteisiin nähden. Opetusvideot tulisi olla sopivan lyhyitä. Suurta kokonaisuutta kannattaa pilkkoa lyhyemmiksi videoiksi.
Kun video on lyhyt, on todennäköisempää, että se katsotaan loppuun asti. Opetusvideoihin kannattaa suunnitella aiheeseen soveltuva juoni tai rakenne. Videon katsojan mielenkiintoa voi pitää yllä esimerkiksi interaktiivisia menetelmiä hyödyntäen. (Kuokkanen
Anne 2019.)

Useiden meta-analyysien ja tutkimusten mukaan videot voivat olla opetuksen kannalta
toimiva metodi. Kun video on mielekäs pedagogisesti, se optimoi katsojan kognitiivista
kuormaa, tukee aktiivista oppimista ja sitouttaa henkilöitä videoiden katsomiseen. Videoissa kannattaa ottaa huomioon tiettyjä seikkoja, jotta videon katsojan kognitiivinen
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kuorma ei kasva liian suureksi. Videot tulisi jaksottaa siten, että katsoja pystyy kontrolloida etenemistään. Videoihin kannattaa sijoittaa välikysymyksiä ja pitkien videoiden sijaan tulisi suosia videoita sarjana. Myös modaliteettien hyödyntäminen videoissa on tarpeellista. Videoissa kannattaa hyödyntää sekä visuaalista että verbaalista ilmaisua. Videosta on hyvä poistaa ylimääräinen sisältö. Asiat, jotka eivät liity oppimistavoitteisiin,
kannattaa jättää pois videolta. Musiikki, erikoistehosteet ja monimutkaiset taustat vievät
katsojan huomiota muualle. Videoissa tulisi korostaa olennaisia ideoita ja käsitteitä tekstein tai symbolein. Kun avaintietoa korostetaan, se auttaa katsojaa kohdistamaan huomiotaan sekä muistamaan ja soveltamaan muualla tietoa. Olennaista on miettiä, mikä
on videon pääviesti. (Hakanurmi 2020.)

Opetusvideot madaltavat kynnystä jonkin asian oppimiselle, sillä videon voi katsoa missä
vain, silloin kun itse haluaa, ja niin monta kertaa kuin tilanne vaatii. Opetusvideot ovat
hyödyllinen opetuskeino myös kevään 2020 koronaviruspandemian takia, sillä ihmisten
tapaamista kasvotusten tuli välttää viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Opetusvideot
mahdollistavat oppimisen mistä tahansa käsin. Oppiminen ei siis ole sidottu tiettyyn paikkaan ja hetkeen. Opetusvideot myös säilyvät, ja niihin voi aina halutessaan palata.

Opetusvideoissamme kohderyhmänä on Pro-tukipisteen thaimaalaiset asiakkaat ja aiheena on arkisten digitaitojen opetus. Opetusvideoiden aiheina ovat Gmail-sähköpostitunnuksen luominen, sähköpostiviestin lähettäminen Gmailissa, HSL Reittiopassovelluksen lataaminen puhelimelle sekä HSL Reittiopassovelluksen käyttö. Pro-tukipisteen
työntekijät ovat ilmaisseet, että thaimaalaiset asiakkaat tarvitsevat hyvin selkeitä ohjeita,
joten haluamme videoiden olevan mahdollisimman helposti ymmärrettäviä sekä lyhyitä.
Esittelemme eri verkkopalvelut eri videoissa ja pyrimme pitämään videot mahdollisimman lyhyinä.
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9

Yhteiskehittely ja asiakaslähtöisyys osana opinnäytetyön prosessia

Perinteisellä seksityötutkimuksella on ollut tapana standardisoida seksityöntekijät uhreiksi, joilla ei ole kykyä tehdä tietoisia päätöksiä elämästään ja työstään (Emily van der
Meulen 2011). Myös suomalaisessa keskustelussa seksityöntekijät kuvataan usein uhreina, joiden mahdollisuudet elämänhallintaan ovat heikot (Kontula 2005: 42). Tämän
uhrinäkökulman vuoksi seksityöntekijöiden osallistaminen heitä koskevissa tutkimuksissa nähdään erityisen tärkeänä. Yhteiskehittelyn kautta pyrimme osallistamaan kohderyhmämme videoiden suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta lopputulos varmasti vastaa
mahdollisimman hyvin heidän tarpeitaan.
Kanadassa tehdyssä terveyden vertaisopetusohjelman pilottikokeilussa huomattiin, että
vertaisopetus vähensi sisäistä leimautumista ja lisäsi osallistujien itsetuntoa sekä yhteisön voimaantumista. Pilottikokeilu kehitettiin ja toteutettiin yhdessä seksityöntekijöiden
kanssa. (Benoit ym 2017.) Tämän vuoksi koemme tärkeäksi vertaisen osallistamisen
opetusvideoiden toteutuksessa. Vertaisen osallistamisella haluamme lisätä osallistujan
itsetuntoa sekä osallistujan ja yhteisön voimaantumista. Voimaantumisella viitataan henkilön sisäiseen prosessiin, jossa henkilö löytää muun muassa omia vahvuuksiaan, voimavarojaan sekä oppii enemmän itsestään. Ihminen löytää siis voimaantuessaan itsestään voimantunnetta. (Voimaantuminen 2020.) Kohderyhmän tarpeisiin pystytään vastaamaan paremmin silloin, kun kohderyhmän edustajat ovat aktiivisesti mukana jo tutkimuksen tai palvelun suunnitteluvaiheessa. Osallisuuden periaate tulisikin olla lähtökohtana aina erilaisia palveluja kehiteltäessä ja haavoittuvassa asemassa olevien vähentämiseen tähtäävässä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. (Liitsola ym.
2013: 24.)
Yhteiskehittelyllä tarkoitetaan ihmisten välistä tavoitteellista yhteistyötä. Yhteiskehittelyssä eri sidosryhmät osallistetaan palvelun kehittämiseen heti alusta alkaen. Tavoitteena yhteiskehittelyssä on hyödyntää osallistujien osaamista. (Aaltonen, Hytti, Lepistö
& Mäkitalo 2016.) Hyödynsimme Pro-tukipisteen työntekijöiden, thain kielen tulkin sekä
asiakkaan osaamista opinnäytetyössämme ja osallistimme sekä työntekijät että asiakkaat.
Yhteiskehittämisellä voidaan vastata sosiaalihuoltolain asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden vaatimuksiin (Sosiaalihuoltolaki 2014). Yhteiskehittämisen lähtökohtana on palvelu-
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jen käyttäjien osallistaminen palvelun suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Yhteiskehittämistä voidaan tarkastella myös sosiaalisen kuntoutuksen toimintatapana, joka
vahvistaa heikommassa asemassa olevien ihmisten asemaa ja lisää asiakkaan voimavaroja. (Yhteiskehittäminen 2018.) Yhteiskehittäminen voi olla uudenlaisen toiminnan
luomista, tutkimista ja arviointia tai jo olemassa olevan palvelun edelleen kehittämistä.
Yhteiskehittäminen auttaa asiakkaiden voimaantumisessa ja kuntoutumisessa sekä tukee ja edistää ammattilaisten työssä jaksamista, työn mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä.
(Hietala 2019.)
Yhteiskehittelyn edellytyksiä ovat muun muassa avoimuus sekä ennakkoluulottomuus
asioita, ihmisiä ja odotettua tulosta kohtaan. Lisäksi edellytyksenä on joustavuus sekä
osaamisen yhteensovittaminen. Tarkoituksena on vastata toimintaympäristön muutostarpeisiin. Muutostarve tai kehittämisen päämäärä määritellään yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Onnistunut yhteiskehittely on voimaannuttavaa ja tuo onnistumisen kokemuksia. (Yhteiskehittelyllä hyvinvointia n.d.:10.)
Toiminnallisen opinnäytetyömme keskiössä on asiakaslähtöinen näkökulma. Asiakaslähtöisyydessä olennaista on, että asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet otetaan huomioon häntä koskevissa päätöksissä. (Mitä tarkoittaa asiakaslähtöisyys? 2020.) Sosiaalihuoltolaissa (2014) asiakas määritellään sosiaalipalvelua hakevaksi tai käyttäväksi henkilöksi. Sosiaalipalvelun tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa asiakkaalle palvelunantajan
ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen kautta. Asiakkaan tulisi olla sosiaalipalvelujen
keskiössä aktiivisena toimijana, ei toiminnan kohteena. Asiakaslähtöisessä palvelunantajan ja asiakkaan vuorovaikutussuhteessa asiakkaan palvelutarpeet ovat toiminnan lähtökohtana. Asiakaslähtöisyys toteutuu, kun asiakas osallistuu ja vaikuttaa palvelun toteutukseen, sisältöön ja tavoitteisiin. (Lehmuskoski & Kuusisto-Niemi 2012: 20.)

Työstimme opetusvideoita yhteistyössä työelämäkumppanin työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Hyödynsimme asiakaslähtöisyyttä ja yhteiskehittelyn piirteitä videoidentekoprosessissa. Osallistimme thaimaalaiset asiakkaat jo toiminnan suunnitteluvaiheessa,
kun teimme opetusvideot asiakkaiden toivomien aiheiden pohjalta. He ovat siis itse saaneet määritellä, mitkä aiheet ovat heille tarpeellisia. Lisäksi asiakaslähtöisyys näkyy
opinnäytetyössämme siinä, että huomioimme asiakkaiden osaamistason videoiden toteutuksessa. Paransimme videoita työntekijöiden palautteiden mukaan. Osallistimme yh-
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den vapaaehtoisen asiakkaan videoiden thainkielisen selostuksen äänittämisessä. Lopuksi keräsimme työntekijöiltä ja asiakkailta palautetta videoista. Esittelemme pohdintaosiossa kehitysideoita palautteiden pohjalta.
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10 Opinnäytetyön toteutus
10.1 Toiminnan prosessi
Opinnäytetyön suunnitteluprosessin alussa tammikuussa 2020 tapasimme Pro-tukipisteen työntekijän Pro-tukipisteen Helsingin toimipisteellä. Ensimmäisessä tapaamisessa
keskustelimme thaimaalaisten asiakkaiden digitaitojen kehittämisen tarpeesta. Pohdimme myös mahdollisuutta venäläisten asiakkaiden digitaitojen parantamiseen. Työntekijän mukaan thaimaalaisilla asiakkailla digitaidot ovat kuitenkin huomattavasti heikommat kuin venäläisillä asiakkailla, joten päädyimme keskittymään thaimaalaisiin asiakkaisiin.
Koronatilanne vaikutti Pro-tukipisteen toimintaan ja sitä kautta myös meidän opinnäytetyösuunnitelmaamme. Pro-tukipisteen toimipisteet suljettiin aluksi 5.4.2020 saakka ja
ryhmätoiminta peruttiin. Alkuperäinen suunnitelmamme oli jakaa Pro-tukipisteen thaimaalaisille asiakkaille kyselylomakkeet, joilla selvittäisimme heidän toiveitaan ja tarpeitaan videoiden aiheiden suhteen. Tätä suunnitelmaa emme voineet toteuttaa, sillä Protukipisteen toiminta on asiakkaille täysin anonyymia, työntekijöillä ei ole yhteystietoja
asiakkailleen, eikä thaimaalaisilla asiakkailla ole myöskään tarvittavia digitaitoja vastata
kyselyihin verkossa. Pro-tukipisteen työntekijät olivat onneksi ehtineet keskustella asiakkaiden kanssa heidän toiveistaan videoiden suhteen. Skype-palaverissamme 18.3.2020
Pro-tukipisteen kahden työntekijän kanssa, kuulimme heiltä asiakkaiden toiveista. Asiakkaat olivat toivoneet opetusvideoita sähköpostin ja HSL-mobiilisovelluksen käytöstä.
Sähköinen tunnistautuminen oli myös yksi aihe, johon kaivattiin opetusta. Lisäksi asiakkaat olivat toivoneet apua verkkosivujen luomiseen. Seksin myyntiin tarkoitettujen verkkosivujen tekemisessä avustaminen on kuitenkin lainsäädännön vastaista. Tämä on
työntekijöiden mukaan yhteisössä usein esiin nouseva toive. Työntekijöiden mukaan asiakkaat toivoisivat kotisivuja myös muuhun kuin seksityöhön liittyen, jolloin muu verkkosivuilla mainostettu toiminta mahdollistaisi osalle näin vaihtoehtoisen tulonlähteen. Päädyimme tämän Skype-palaverin keskustelujen myötä siihen ratkaisuun, että teemme
opetusvideot sähköpostin luomisesta ja sähköpostiviestin lähettämisestä, sekä HSL-mobiilisovelluksen lataamisesta ja reittioppaan käytöstä.
Lähetimme sähköpostilla ensimmäiset versiot videoista Pro-tukipisteen työntekijöille
huhtikuussa. Pidimme 23.4.2020 Teams-palaverin, jossa työntekijät saivat kommentoida
videoita ja antaa parannusehdotuksia. Kävimme myös läpi tulevaa aikataulua. Saimme
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palaverissa tärkeitä parannusehdotuksia videoihin ja muokkasimme niitä palautteen mukaan. Lisäsimme videoihin työntekijöiden ehdotuksesta muun muassa nuolia havainnollistamaan tiettyjä kohtia sekä yksinkertaistimme tekstityksiä. Toukokuussa lähetimme
parannellut versiot videoista työntekijöille kommentoitavaksi ennen seuraavaa palaveria.
Seuraavassa Teams-palaverissa 8.6.2020 saimme palautetta muokatuista videoista.
Työntekijät olivat hyvin tyytyväisiä videoihin. Saimme erityisesti kiitosta siitä, että olimme
ymmärtäneet kohderyhmän tason ja tehneet videoista erittäin selkeitä. Tällä kerralla kävimme läpi käsikirjoituksen kääntämisprosessia ja pohdimme thainkielisen selostuksen
äänitysvaihetta. Ensimmäiseksi tarvitsimme thainkielisen käännöksen videoiden tekstityksistä. Saimme yhteystiedot Pro-tukipisteen thain kielen tulkille ja sovimme työntekijöiden kanssa, että lähetämme hänelle videoiden käsikirjoitukset sähköpostilla ja pyydämme käännösten talousarvion. Lisäksi sovimme, että teemme vapaaehtoisen vertaisen etsimistä varten esitteen, jossa kerromme projektista ja vapaaehtoisen roolista.
Lähetimme videoiden käsikirjoitukset thain kielen tulkille ja pyysimme häneltä talousarvion käsikirjoitusten kääntämisestä. Numeroimme käsikirjoituksiin videot ja videoiden klipit selkeyttämään ja helpottamaan äänitysvaihetta. Lähetimme seuraavaksi saamamme
talousarvion Pro-tukipisteen palvelujohtajalle hyväksyttäväksi. Lisäksi teimme esitteet
vapaaehtoisen asiakkaan etsimiselle suomeksi ja englanniksi sekä lähetimme esitteet
Pro-tukipisteen työntekijöille eteenpäin jaettaviksi. Vapaaehtoinen asiakas löytyi nopeasti ja saimme kyseisen asiakkaan puhelinnumeron. Sovimme puhelimitse vapaaehtoisen kanssa kaksi tapaamista Pro-tukipisteen Helsingin toimistolle. Ensimmäisessä tapaamisessa 1.7.2020 esittelimme itsemme vapaaehtoiselle ja kerroimme videoista, annoimme hänelle thainkielisen käsikirjoituksen, näytimme opetusvideot sekä kävimme
läpi kirjallista suostumuslomaketta. Lähetimme hänen sähköpostiinsa linkit opetusvideoihin, jotta hän voisi harjoitella seuraavan päivän äänityksiä varten. Toisessa tapaamisessa 2.7.2020 äänitimme vapaaehtoisen kanssa thainkielisen selostuksen kaikkiin videoihin. Käytimme äänitykseen omia puhelimiamme. Molemmat tapaamiset kestivät
noin puolitoista tuntia. Toisen tapaamisen lopuksi annoimme vapaaehtoiselle kukkakimpun kiitoksesi hänen panostuksestaan ja avusta. Seuraavaksi lähetimme valmiit videot
Pro-tukipisteen työntekijöille sekä heidän thain kieltä puhuvalle työntekijälle kommentoitavaksi.
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Seuraavassa Teams-palaverissamme 10.7.2020 kävimme läpi työntekijöiden kommentteja valmiista videoista sekä keskustelimme yhteistyöstämme. Lisäksi sovimme videoiden ensi-illan ja opinnäytetyön esittelyn Pro-tukipisteen Helsingin toimistolle syyskuun
2020 ensimmäiselle päivälle, mikäli koronatilanne sen sallii. Pro-tukipiste jatkoi toimintaansa etänä vielä elokuun ajan, joten ensi-ilta olisi samalla myös tietynlainen kauden
avaus.
Elokuun aikana selvisi, että ensi-iltaa ei ole mahdollista edelleenkään koronatilanteen
vuoksi järjestää. Olimme ajatelleet, että keräisimme asiakkailta palautteita videoista
ensi-illassa, eli jouduimme jälleen muuttamaan suunnitelmaa. Laadimme palautelomakkeen, jonka lähetimme Pro-tukipisteen työntekijöille. Palautelomakkeessa pyysimme asiakkaita videot katsottuaan vastaamaan kysymyksiin hymynaamoja käyttäen. Kysyimme
palautelomakkeessa asiakkailta, olivatko videoiden aiheet tarpeelliset, oliko videoista
heille apua ja suosittelisitko videoita ystävälle. Lisäksi pyysimme kirjoittamaan, mistä aiheista he toivoisivat tulevaisuudessa opetusvideoita. Pyrimme tekemään lomakkeesta
mahdollisimman selkeän ja helposti ymmärrettävän. Sovimme työntekijöiden kanssa,
että he jakavat palautelomakettamme eteenpäin asiakkaille etsivässä työssä sekä thainkielisten käyttämässä LINE-sovelluksessa.
Viimeisessä Teams-tapaamisessa 25.9.2020 keskustelimme asiakkaiden antamista palautteista. Työntekijät korostivat sitä, että suuri osa heidän thainkielisistä asiakkaistaan
on jo iäkkäitä, joten heille opetusvideoiden katsominen saattaa olla hankalaa ja jopa pelottavaa. Näille iäkkäämmille asiakkaille tapaamiset ja yhdessä tekeminen sopii paremmin, kun taas nuoremmat asiakkaat osaavat hyödyntää opetusvideoita itsenäisesti.
10.2 Videoiden saavutettavuus
Viimeisessä Teams-palaverissa työntekijöiden kanssa keskustelimme siitä, miten Protukipiste aikoo hyödyntää asiakastyössään opetusvideoita. Työntekijät pitävät opetusvideoita hyödyllisenä opetusmateriaalina erilaisiin tilaisuuksiin. Toistaiseksi videot ovat olleet vain sisäisessä jaossa, mutta järjestön suunnitelmissa on jakaa videot joko Pro-tukipisteen nettisivuille tai YouTube -kanavalle. Pro-tukipiste päättää videoiden jakamismuodosta syksyn 2020 aikana. Työntekijöiden mukaan tarkoituksena on hyödyntää opetusvideoita kaikissa työmuodoissa eli muun muassa yhteisöllisessä työssä, erilaisissa
tilaisuuksissa, etsivässä työssä ja verkossa tapahtuvassa työssä.
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Latasimme kaikki opetusvideot muistitikulle, jonka veimme Pro-tukipisteen toimistolle.
Työntekijöiden toiveesta latasimme kaikki videot sekä thainkielisellä selostuksella että
ilman selostusta, jotta he voisivat halutessaan muokata videoihin muun kielisen selostuksen, jolloin ne saattaisivat palvella myös muuta asiakasryhmää kuin pelkästään thainkielisiä asiakkaita.
10.3 Eettinen pohdinta
Haimme opinnäytetyöllemme Pro-tukipisteeltä tutkimusluvan, vaikka opinnäytetyömme
on toiminnallinen. Tutkimuslupahakemukseen kirjasimme muun muassa opinnäytetyömme tavoitteet ja tarkoituksen, talousarvion sekä eettisen pohdinnan. Täytimme
myös Pro-tukipisteen oman tutkimuslupalomakkeen. Noudatimme työssämme tutkimuksen eettisiä ohjeita. Tutkimuseettisten perusperiaatteiden (Tutkimusetiikan eurooppalaiset käytännöt ja ohjeistus 2020) mukaisesti pyrimme luotettavuuteen toiminnan laadun,
suunnittelun ja menetelmien suhteen. Lisäksi toteutimme toiminnan arvioinnin, raportoinnin ja viestimisen rehellisyyden periaatetta noudattaen avoimesti ja oikeudenmukaisesti.
Laadimme vapaaehtoiselle kirjallisen suostumuslomakkeen, johon kirjasimme ylös suomeksi ja englanniksi muun muassa sen, että osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja
osallistujalla on oikeus milloin tahansa ilmoittaa, ettei halua enää osallistua projektiin.
Emme keränneet vapaaehtoisesta tai kohderyhmästä mitään henkilötietoja missään vaiheessa prosessia. Asiakkaiden palautteet opetusvideoista saimme Pro-tukipisteen työntekijöiden kautta täysin anonyymisti.
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11 Sähköpostin ja HSL-mobiilisovelluksen opetusvideot
Opetusvideoissamme kohderyhmänä on Pro-tukipisteen thaimaalaiset asiakkaat. Aiheena on arkisten ja hyödyllisten digitaitojen opetus. Opetusvideoita on yhteensä neljä.
Videoiden aiheet ovat Gmail-sähköpostitunnuksen luominen, sähköpostiviestin lähettäminen Gmailissa, HSL-mobiilisovelluksen lataaminen sekä HSL-mobiilisovelluksen reittioppaan käyttö. Tarkoitus on, että oppiminen tapahtuisi mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja videot ovat helposti ymmärrettävissä.
Videoissa on suomenkielinen tekstitys ja thainkielinen selostus. Aluksi olimme pohtineet
mahdollisuutta myös englanninkieliseen tekstitykseen, mutta kaksi eri tekstitystä samalla
videolla olisi mennyt kuitenkin liian sekavaksi eikä aika olisi riittänyt videoiden tekoon
erikseen eri kielisillä tekstityksillä. Pyrimme videoiden tekstityksessä selkokielisyyteen.
Selkokieli on yleiskieltä luettavampi ja ymmärrettävämpi suomen kielen muoto. Selkokieli
on mukautettu sisällöltään ja rakenteeltaan yleiskieltä helpommaksi eli siinä käytetään
yleisesti tuttua sanastoa ja tarpeeksi yksinkertaisia lauserakenteita. (Selkokieli 2017.)
Lisäksi käytämme selkeyttämisessä apuna kuvia ja nuolia.
Vuonna 2017 tehdyn Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen mukaan
suomalaisista internettiä käytti 88 prosenttia väestöstä. Sähköpostia käytti 83 prosenttia
eli lähestulkoon kaikki netin käyttäjät. Vaikka erilaiset pikaviestipalvelut ovatkin kasvattaneet suosiotaan Suomessa ja erityisesti nuorten keskuudessa, käyttävät nuoret silti
vielä myös sähköpostia. (1. Internetin käytön yleisyys, useus ja yleisimmät käyttötarkoitukset 2017.)

Sähköpostin avulla voidaan esimerkiksi lähettää ja vastaanottaa viestejä. Sähköposti
mahdollistaa yhteydenpidon kaikkialla maailmassa ja viestejä voi lähettää kaikille, joilla
on sähköpostiosoite. (Email 2014.) Sähköpostin avulla voidaan myös välittää tiedostoja.
Esimerkiksi työpaikoilla informaation ja asiakirjojen välittäminen usealle ihmiselle onnistuu usein kätevästi sähköpostin kautta. Sähköpostiin voi tulla myös laskuja tai tärkeitä
tietoja vaikkapa henkilön käyttämistä verkkopalveluista. Muun muassa näiden edellä
mainittujen syiden takia sähköpostia olisi hyvä osata käyttää.
Sähköpostivideoissa käytimme esimerkkisähköpostina Googlen maksutonta sähköpostipalvelua Gmailia. Päädyimme Gmailiin sen vuoksi, että työntekijöiden mukaan Gmailia
on käytetty aiemminkin esimerkkinä. Lisäksi Gmail on kohderyhmälle tarpeeksi selkeä ja
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yksinkertainen sähköposti. Sähköpostivideot on tehty MacBook Pro –tietokoneella. Sähköpostivideoiden tekoon käytimme QuickTime Playerin näyttötallenninta sekä iMovie –
editointiohjelmaa.

Kuva 1. Kuvakaappaus sähköpostiviestin lähetys -videosta

Ensimmäisessä videossa näytämme, miten luodaan sähköpostitili Gmailiin. Video alkaa
sillä, että selvennämme katsojalle kuvan avulla, mikä on internetselain ja miten se avataan. Sen jälkeen käymme läpi vaihe vaiheelta sähköpostin luonnin. Käytämme esimerkkisähköpostiosoitteena osoitetta etunimi.sukunimi2020@gmail.com. Punaiset nuolet
auttavat katsojaa seuraamaan, missä kohdassa mennään. Muistutamme videossa myös
siitä, että salasana on aina henkilökohtainen eikä sitä tule jakaa muille. Tämä video on
kestoltaan viisi minuuttia.
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Kuva 2. Kuvakaappaus sähköpostiosoitteen luominen Gmailiin -videosta

Toisessa videossa näytämme, miten sähköpostiin kirjaudutaan ja miten lähetetään sähköpostiviesti. Lisäksi tässä videossa näytämme, mistä löytyy saapuneet ja mistä lähetetyt sähköpostiviestit. Tämä video on kestoltaan kolme minuuttia. Videon alussa näytämme, miten sähköpostiin kirjaudutaan. Opastamme molemmissa videoissa myös sähköpostista uloskirjautumisen.

Kuva 3. Kuvakaappaus sähköpostiviestin lähetys videosta
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Yhä useampi valitsee liikkumistavakseen joukkoliikenteen, kävelyn tai pyöräilyn. HSL:n
strategian mukaan visio vuodelle 2025 on: ”Joukkoliikenne on ykkösvalinta ja Helsingin
seutu on älykkään, kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnannäyttäjä”. Matkustajien
kehottaminen kestävien kulkumuotojen käyttöön on HSL:n tärkeä tavoite. Keskeisenä
tavoitteena HSL:n strategiassa on myös liikenteen päästöjen vähentäminen. (Ympäristöraportti 2014.)

Joukkoliikennettä voi olla kuitenkin hankala hyödyntää, jos HSL reittioppaan käyttö ei ole
tuttua. HSL reittiopas löytyy internetistä sekä sen voi ladata sovelluksena puhelimeen.
Koska yleensä puhelin on kaikkialla mukana, pystyy sovellustakin käyttämään missä tahansa. Sovelluksesta saa tarkistettua aikataulut ja reitit kätevästi. Pääkaupunkiseudulla
asuvien on hyvä osata hyödyntää HSL reittiopasta, sillä se mahdollistaa itsenäisen liikkumisen alueella. Jos HSL reittiopasta ei osaa käyttää, voi henkilö vältellä tai jopa vähän
pelätä julkisilla liikkumista. Tämä taas aiheuttaa sen, että henkilö ei välttämättä lähde
jonnekin vain siitä syystä, ettei tiedä miten pääsee kohteeseen, ja näin ollen hänen aktiivisuutensa ja sosiaalinen osallisuutensa vähenee. Kun varmuus reittioppaan ja julkisen
liikenteen käyttöön syntyy, on helpompi ja mukavampi lähteä paikkoihin. Tämä lisää yksilön toimintakykyä ja aktiivisuuttaa arjessa.

Kuva 4. Kuvakaappaus HSL mobiilisovelluksen -lataus videosta
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Kolmas video on HSL mobiilisovelluksen lataaminen puhelimelle. Videolla opastamme,
miten HSL mobiilisovelluksen löytää Play Kaupasta tai App Storesta, ja miten sovellus
asennetaan puhelimeen. Videolla HSL mobiilisovelluksen lataaminen tapahtuu Androidpuhelimella eli siinä sovellus ladataan Play Kaupasta. Kun HSL mobiilisovellus on latautunut puhelimeen, näytämme mitä toimia tulee tehdä, että sovellusta pystyy käyttämään.
Video on kestoltaan kaksi ja puoli minuuttia.

Kuva 5. Kuvakaappaus HSL reittioppaan käyttö -videosta

Neljännessä videossa opastamme HSL mobiilisovelluksen reittioppaan käyttöä. Videossa pääpointteina on näyttää, miten haluttu reitti etsitään ja miten reittiopasta tulkitaan.
Videolla näytämme, mistä näkee, minkä lipun reitille tarvitsee. Opastamme, mistä näkee
sen ajan, jolloin täytyy lähteä pysäkille, sekä sen ajan, jolloin kulkuväline lähtee pysäkiltä.
Opastamme, mistä näkee ajan, jolloin kulkuväline saapuu pysäkille sekä sen ajan, jolloin
on perillä määränpäässä. Näytämme, mistä näkee kulkuvälineen. Videolla huomioidaan
myös se, jos reitillä tarvitsee vaihtaa kulkuvälinettä. Opastamme kohdan, josta näkee,
missä vaihto tulee tehdä sekä kohdan, josta näkee ajan, jolloin toinen kulkuväline lähtee.
Videossa olemme käyttäneet esimerkkireittejä. Ensimmäisessä vaiheessa reitti on
Kamppi-Itäkeskus ja seuraavassa vaiheessa Kamppi-Laajasalo. HSL videoiden tekoon
käytimme OnePlus 7 Pro puhelimen omaa näytöntallenninta sekä Filmora 9 –videoeditoria.
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Kuva 6. Kuvakaappaus HSL reittioppaan käyttö -videosta

Olemme käyttäneet eri editointiohjelmia, koska meillä on erilaiset tietokoneet ja käyttöjärjestelmät, emmekä ole pystyneet olemaan toistemme kanssa juurikaan fyysisesti
läsnä koronapandemian takia. Päätimme jakaa työtä siten, että sähköpostivideot olivat
enemmän toisen vastuulla, kun taas HSL –videot olivat toisen vastuulla. Olemme suunnitelleet videot yhdessä ja opastaneet sekä auttaneet toisiamme videoiden teossa, joten
ne ovat kuitenkin yhteistyössä tehtyjä. Sovimme esimerkiksi yhdessä tavan, jolla kirjoitamme suomenkieliset tekstit videoihin. Koimme tärkeäksi yhtenevän tyylin videoissa
siksi, että videoita katsovan on helpompaa seurata videoita, kun ne etenevät samalla
tyylillä.
Tekijänoikeus toiminnallisessa opinnäytetyössä syntyy aina tekijälle itselleen. Tekijänoikeus suojaa työn alkuperäistä muotoa, johon työ on saavutettu. Tekijänoikeudet voi luovuttaa toiselle, mutta luovutuksesta on tehtävä kirjallinen sopimus osapuolten välillä.
(Vilkka & Airaksinen 2003: 162). Me pidämme tekijänoikeudet videoihin itsellämme,
mutta annamme myös Pro-tukipisteelle oikeudet jakaa, muokata ja hyödyntää videoita
vapaasti heidän toiminnassaan.
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12 Työelämäkumppanin ja asiakkaiden palaute opetusvideoista
Teams-palaverissamme 10.7.2020 Saimme työntekijöiltä palautetta videoista ja yhteistyöstä. Työntekijöiden mielestä olimme saaneet videoista hienoja kokonaisuuksia, joille
on varmasti käyttöä. Lyhyet videot eri aihepiireistä toimivat heidän mukaansa hyvin viestinnässä jatkossakin. Työntekijät kyselivätkin meiltä videoiden tekoprosessista ja pohtivat mahdollisuuttaan jatkaa videoiden tekemistä. Opiskelijoina olemme olleet heidän
mielestään aktiivisia ja olemme hoitaneet oman osuutemme hienosti poikkeusoloista
huolimatta. Yhteistyömme on sujunut mutkattomasti. Saimme kiitosta siitä, että olimme
saaneet nopeasti kiinni asiakasryhmän osaamisen tasosta ja työntekijöiden mukaan videoista huomaa, että ne on tehty asiakaslähtöisesti. Pro-tukipisteen thainkielisen työntekijän mukaan videot olivat hyvin selkeät ja selostuksessa pysyi hyvin perässä.
Pro-tukipisteen työntekijät esittelivät toiminnallisen opinnäytetyömme tuotoksen eli opetusvideot työyhteisölleen. Työntekijät kertoivat, että opetusvideot saivat työyhteisöltä positiivisen vastaanoton. Työyhteisön palautteen perusteella olemme kehittäneet tärkeää
asiaa. Työryhmällä oli myös muutamia huomioita ja kehitysehdotuksia videoihin. Videot
olivat tässä vaiheessa jo valmiita eikä työryhmän havaintoja voitu enää näissä videoissa
huomioida, mutta tulevaisuudessa samankaltaisia videoita tehdessä olisi hyvä ottaa seikat huomioon.
Työyhteisöstä nousi esille esimerkiksi se huomio, että Gmail ei välttämättä aina avaudu
suomenkielisenä, mikäli selaimeen on asetettu oletuskieleksi thain kieli tai toinen henkilö
on käyttänyt konetta, ja hänellä on Googlessa oletuksena thain kieli. Tämä siis saattaisi
hämmentää videon katsojaa, sillä meidän videossamme Gmailia käytetään suomen kielellä ja opastus tapahtuu thaiksi. Työyhteisö huomioi myös asiakkaiden anonyymiyden.
Heidän mukaansa kohderyhmälle olisi hyvä mainita, että sähköpostitilejä voi luoda useita
esimerkiksi yhden työelämää, yhden yksityiselämää ja yhden Pro-tukipisteen ryhmätoimintaa varten. Käyttäjätunnuksen ei kannata välttämättä sisältää etunimeä ja sukunimeä. Gmail-videoissa olisi ollut työyhteisön mukaan hyvä opastaa myös se, miten Gmailissa vaihdetaan suomen kieli thain kieleksi. Työyhteisön palaverissa oli keskusteltu siitä,
että asiakkaiden kanssa olisi tarpeellista käyttää ”kokous” tai ”conference” mahdollisuutta, jolloin asiakkaalle pystyttäisiin jakaa näyttö. Heidän mukaansa tämän pystyisi
tehdä Gmailin kautta, joten Google kokous -toimintoon liittyvä opetusvideo voisi myös
olla tarpeellinen.
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Videoihin äänensä antaneen vapaaehtoisen mukaan videoiden aiheet olivat thainkieliselle asiakaskunnalle tarpeelliset. Hänellä itsellään oli jo sähköposti ja suhteellisen hyvät
digitaidot. HSL-reittioppaan käytön hän on joskus osannut, mutta sittemmin unohtanut.
Vapaaehtoinen lisäsi, että opetusvideo matkalipun ostamisesta HSL-sovelluksessa olisi
varmasti myös tarpeellinen.
Pro-tukipisteen työntekijät jakoivat palautelomakettamme henkilökohtaisella viestillä 15
asiakkaalle, joista noin seitsemän vastasi. Lisäksi työntekijät laittoivat viestin thaimaalaisten suosimaan LINE-sovellukseen, joka tavoittaa noin 140 asiakasta Suomessa.
LINE-sovelluksen viestiin ei tullut asiakkailta kommentteja. Asiakkaat eivät vastanneet
palautelomakkeessa olleisiin kysymyksiin, vaan kommentoivat videoita yleisesti viesteillä. Osa asiakkaista kirjoitti palautteen thaiksi, jonka Pro-tukipisteen thain kieltä puhuva työntekijä suomensi. Pro-tukipisteen työntekijät uskovat, että palautetta olisi saatu
paremmin, mikäli olisi voitu järjestää yhteinen tapahtuma kohderyhmän kanssa. Tämä ei
kuitenkaan ollut koronatilanteen takia mahdollista.
Saadun palautteen mukaan asiakkaat pitivät videoita hyvinä ja hyödyllisinä. Kehitysehdotuksina videoihin ehdotettiin lisäksi thainkielistä tekstitystä. Palautteissa tuli esille
myös se, että iäkkäämmälle ihmiselle yksin videon kanssa opettelu on haasteellista ja
jopa pelottavaa.
“Hyvä ja hyödyllinen kaikille”
“Ehdotan, että videoon voisi lisätä myös thainkielisen tekstin”
“On hyötyä! Mutta jos on ikäihminen, niin on vaikea opetella yksin videon kanssa. Tarvitaan joku ihminen auttamaan opettelussa konkreettisesti. Olette tehneet hyvän työn!”
“En uskalla / osaa avata linkkejä. Olen niin vanha, että tarvitsen henkilökohtaista apua
digiasioissa.”
“Tosi hyvä! Kiinnostaa HSL. Tarvitaanko tietokone, että voi opetella nämä videot vai
voiko tehdä puhelimella? Lataan HSL-sovelluksen videon avulla ja katsotaan sitten yhdessä, miten reitti valitaan ja lippu ostetaan.”
“Tosi hyvä!”
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13 Pohdinta
Työnjakomme toimi mielestämme mainiosti. Jaoimme opetusvideoiden teon niin, että
toinen työsti sähköpostivideoita ja toinen HSL-sovelluksen videoita. Autoimme kuitenkin
toisiamme videoiden teossa ja toteutimme videot siten, että niissä on yhteneväinen linja
sekä samankaltainen rakenne. Koronatilanteen vuoksi työskentelimme suurimmaksi
osaksi etänä ja pidimme säännöllisesti keskenämme Skype-palavereita. Olimme myös
vuorotellen sähköpostitse yhteydessä työelämäkumppaniin. Opinnäytetyö eteni sillä aikataululla, minkä olimme aluksi määritelleet.
Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhömme työelämäkumppanin kanssa. Koemme, että olemme saaneet Pro-tukipisteen työntekijöiltä paljon apua, tukea ja ohjausta
opinnäytetyömme etenemisessä. Yhteistyö Pro-tukipisteen työntekijöiden kanssa on ollut kaikin puolin sujuvaa ja antoisaa. Poikkeustilanteen takia työntekijöiden osuus korostui. Työntekijöiden kautta saimme tilanteesta huolimatta hyvin osallistettua kohderyhmämme toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Saimme työntekijöiden kautta esimerkiksi kuulla asiakkaiden toiveista videoiden aiheiden suhteen, saimme vapaaehtoisen
puhumaan opetusvideoille sekä saimme palautetta asiakkailta.
Toiselle meistä videoiden teko ja editointi oli jo ennestään tuttua, mutta toiselle näiden
opetusvideoiden teko oli täysin uutta. Vaikka toiselle videoiden teko ja editointiohjelman
käyttö ei ollutkaan tuttua, niin apua kysymällä sekä itse kokeilemalla ja selvittämällä siitä
selvisi hyvin. Videoiden teko vaatii kärsivällisyyttä etsiä ja tutkia, miten mitkäkin elementit
saadaan videolle ja miten videosta tulee järkevä kokonaisuus. Videoita tehdessä toinen
meistä oppi täysin uuden, hyödyllisen taidon. Uskomme, että videoiden teko on taitona
hyvin merkittävä nykypäivänä, ja pystymme hyödyntämään tätä osaamista työelämässä
tulevaisuudessakin.
Mielestämme opetusvideot onnistuivat hyvin. Videot ovat selkeitä ja kestoltaan sopivan
pituisia. Videot etenevät rauhallisesti, mutta eivät ole puuduttavia. Nuolia ja selkeää
kieltä ja tekstiä käyttäen videot ovat opastavia ja soveltuvat kohderyhmälle. Jälkikäteen
huomasimme, että videoissa olisi ollut hyvä mainita, millä laitteilla videoissa opetettavat
toiminnot on tehty. Gmail-sähköpostitunnuksen luominen ja sähköpostiviestin lähettäminen Gmailissa on opetettu siten, kun ne tehdään tietokoneella. HSL-mobiilisovelluksen
lataaminen ja HSL-sovelluksen reittioppaan käyttö taas ovat tarkoitettu puhelimilla tehtäviksi. Sekä sähköpostin että HSL reittioppaan käyttö on mahdollista niin tietokoneella
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kuin älypuhelimellakin, mutta esimerkiksi HSL reittioppaan käyttö ei välttämättä mene
täsmälleen samalla tavalla internet-selaimessa kuin mobiilisovelluksessa. Selkeyden
vuoksi sekä kohderyhmän heikot digitaidot huomioon ottaen olisi ollut oleellista ilmoittaa
videoilla esimerkiksi: “Tähän tarvitset älypuhelimesi” tai “Tee tämä tietokoneella”. Videoiden teko on aikaa vievää, mutta parhaimmillaan opetusvideot kestävät käyttöä pidempäänkin ja soveltuvat usealle eri asiakasryhmälle. Haasteena esimerkiksi sovelluksiin
liittyvissä videoissa on, että sovelluksiin tulee usein päivityksiä, jolloin niiden ulkonäkö
saattaa muuttua ja hämmentää videon katsojaa. Myös erilaiset käyttöjärjestelmät puhelimissa tai tietokoneissa saattaa hankaloittaa videon seuraamista.
Saamamme palautteen perusteella olemme onnistuneet tekemään selkeät ja kohderyhmälle tarpeelliset videot. Olemme erittäin tyytyväisiä tuotoksiimme, sillä videot saivat
pääosin positiivisen vastaanoton. Asettamiemme tavoitteiden saavuttaminen on hankalaa määritellä, sillä arvioimme videoiden todellisen hyödyn selviävän vasta, kun videoita
käytetään enemmän. Toistaiseksi videot ovat olleet vain sisäisessä jaossa linkin kautta,
mutta jos videot jatkossa löytyvät esimerkiksi Pro-tukipisteen nettisivuilta tai YouTubekanavalta, videot saavuttavat suuremman yleisön, jolloin ne hyödyttävät useampia Protukipisteen asiakkaita. Olisimme halunneet olla läsnä, kun asiakkaat katsovat ja arvioivat
videoita. Aiemmin suunnitelmana olikin, että olisimme järjestäneet asiakkaille ”ensi-illan”,
jossa olisimme näyttäneet tuottamamme videot. Tämä kuitenkin peruuntui koronatilanteen takia. Olisi ollut mielenkiintoista ja tarpeellista saada asiakkailta palautetta videoista
kasvokkain, sillä palaute jäi hieman ohueksi nyt, kun palautetta kerättiin puhelimen välityksellä.
Opinnäytetyöprosessissa opimme paljon kohderyhmämme marginaalisesta asemasta
sekä ylipäätään seksityön luonteesta Suomessa. Saimme käsityksen kohderyhmän digiosaamisen tasosta ja ymmärrämme kohderyhmän moninaiset haasteet suomalaisessa
yhteiskunnassa. Koemme, että vaikeasta koronapandemiatilanteesta huolimatta
olemme tehneet hyvää työtä edistääksemme Pro-tukipisteen thainkielisten asiakkaiden
digitaitoja ja sosiaalista osallisuutta. Opetusvideot ehkäisevät osaltaan thainkielisten asiakkaiden digisyrjäytymistä, mikä puolestaan lisää heidän sosiaalista osallisuuttaan.
Otimme asiakkaat videoidentekoprosessiin mukaan siinä määrin, kun oli mahdollista koronatilanteen takia.
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Haastavasta koronapandemia tilanteesta huolimatta meille oli tärkeää osallistaa palvelun käyttäjät toiminnassamme, jotta videot vastaavat heidän tarpeisiinsa mahdollisimman hyvin. Tilanteen vuoksi jouduimme muuttamaan alkuperäistä suunnitelmaamme, ja
asiakkaiden osallistaminen tapahtui suurimmaksi osaksi työntekijöiden kautta. Poikkeustilanne on kuitenkin myös vahvistanut toiminnallisen opinnäytetyömme tarpeellisuuden.
Opetusvideot tällaisessa maailmanlaajuisessa kriisitilanteessa ovat hyvä tapa opettaa ja
jakaa informaatiota, sillä kasvokkain opetusta ei koronapandemian takia voida entiseen
tapaan toteuttaa. Olimme tiiviisti yhteydessä Pro-tukipisteen työntekijöiden kanssa ja
huomioimme työelämäkumppanin asiakkaat videoiden aiheiden valinnassa sekä äänitysvaiheessa. Lopuksi keräsimme työntekijöiltä ja asiakkailta palautetta opetusvideoista.
Pohdimme aluksi mahdollisuutta lisätä videoihin tekstitys sekä suomeksi että englanniksi. Selkeyden vuoksi päädyimme kuitenkin valitsemaan vain yhden kielen tekstityksen. Valitsimme selkosuomen, sillä haluamme tukea asiakkaiden suomen kielen oppimista. Videot esimerkiksi englanninkielisillä tekstityksillä olisivat varmasti myös tarpeen.
Opinnäytetyöprosessin alussa oli puhetta myös venäjänkielisten asiakkaiden digitaitojen
parantamisesta. Päädyimme kuitenkin työntekijöiden kanssa siihen, että tarpeellisempaa digitaitojen opetus on thainkielisille asiakkaille, sillä heidän digitaitonsa ovat yleisesti
heikommat kuin venäjänkielisillä asiakkailla. Jatkossa kuitenkin mahdollisuutta myös
muun kielisten asiakkaiden digitaitojen parantamiseen olisi hyvä miettiä. Olemme antaneet työelämäkumppanille oikeuden muokata videoita tarpeidensa mukaan. Mikäli he
esimerkiksi tarvitsevat jonkun muun kielisen tekstityksen videolle, he voivat lisätä tekstityksen videoihin. Koemme tärkeäksi sen, että toteuttamamme opetusvideot ovat muokattavissa ja voivat olla jatkossa hyödyksi Pro-tukipisteen thainkielisten asiakkaiden lisäksi myös muille kohderyhmille.
Selvittäessämme aiheita opetusvideoille, esille nousi tarve myös verkkopankkitunnusten
avulla tunnistautumisen opettamiseen. Pohdimme alussa mahdollisuutta tehdä kyseisestä aiheesta opetusvideon, mutta päädyimme rajaamaan aiheet sähköpostiin ja HSL
mobiilisovellukseen. Ajallisesti olisi ollut haastavaa tehdä muiden videoiden lisäksi sähköisestä tunnistautumisesta video. Meille oli tärkeää tehdä videoista mahdollisimman
selkeitä ja laadultaan hyviä. Jos olisi ollut liian monta aihetta käsiteltävänä ja useita videoita tehtävänä, niin laatu olisi saattanut kärsiä. Sähköistä tunnistautumista koskeva
opetusvideo voisi kuitenkin olla erittäin tärkeä ja hyödyllinen esimerkiksi juuri opinnäytetyömme kohderyhmää ajatellen. Nykyään monet palvelut toimivat verkossa ja niihin vaa-
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ditaan henkilöllisyyden selventäminen. Sähköisellä tunnistautumisella voi todentaa henkilöllisyyden verkossa. Esimerkiksi juuri verkkopankkitunnusten avulla tunnistautuminen
tai mobiilivarmenteella tunnistautuminen ovat vahvoja sähköisiä tunnistuspalveluita.
(Sähköinen tunnistautuminen 2020.) Moni asiointi todennäköisesti helpottuu, kun pystyy
hyödyntämään sähköistä tunnistautumista. Tällöin omia asioita voi hoitaa verkossa,
jossa monesti nykypäivänä asiat hoituu kätevämmin kuin käymällä paikan päällä esimerkiksi jossain virastossa.
Asiakkaiden palautteista kävi ilmi, että iäkkäille digipalvelujen käyttäminen on erityisen
haastavaa ja pelottavaa. Suomessa on yli 65-vuotiaita noin 1,2 miljoonaa, joista arviolta
lähes puolet eivät käytä tietotekniikkaa lainkaan. Iäkkäillä ihmisillä näön, kuulon ja motoriikan ongelmat voivat estää digipalvelujen käytön tai tehdä siitä niin hankalaa, että se
tuntuu jopa pelottavalta ja epäluotettavalta. Tähän vielä lisäyksenä kohderyhmämme
kohdalla mahdollinen kielitaidottomuus, joten on ymmärrettävää, että sähköinen asiointi
tuntuu heistä pelottavalta. Ulkopuolisuuden ja pelon tunteet myös lisäävät digisyrjäytymiskierrettä. (Valtiovarainministeriö 2019: 13 & 26.) Jatkossa olisikin hyvä pohtia erityisesti tämän kohderyhmän iäkkäiden tukemista digipalvelujen käytössä.
Videoita suunnitellessa ja toteuttaessa on tärkeää, että työelämäkumppani on tiiviisti mukana prosessissa. Saimme Pro-tukipisteeltä arvokasta tietoa asiakkaiden tarpeista, kokemuksista ja digitaidoista. Myös asiakkailta saatu tieto ja osaaminen olivat opinnäytetyön prosessissa merkittäviä. On tärkeää ottaa asiakkaat mukaan palveluiden kehittämiseen ja toteuttamiseen, sillä heillä on ensikäden tieto siitä, mitä he asiakasryhmänä tarvitsevat ja mistä he hyötyvät. Digiloikan ulkopuolelle jääneiden henkilöiden digitaitoja tulisi edelleen kehittää ja näin ollen ehkäistä heidän digisyrjäytymistään sekä sosiaalista
syrjäytymistään.
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