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Opinnäyteyömme tavoitteena oli selvittää NUOTTI-valmennuksessa olevien 
nuottivalmennettavien ja -valmentajien kokemuksia vuorovaikutuksesta ja koh-
taamisesta etävalmennuksessa. Etänä toteutettava valmennus on etäkuntou-
tusta, jonka nuori voi halutessaan valita osaksi NUOTTI-valmennusta. Työelä-
män yhteistyökumppani on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön nuorten Va-
mos palvelut, joka toimii palveluntuottajana Kelan nuoren ammatillisessa kuntou-
tuksessa NUOTTI-valmennuksessa. 
 
Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen tutkimus ja aineiston keruuseen menetel-
mänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkimuksessa haastateltiin kolmea nuotti-
valmentajaa ja kahta nuottivalmennettavaa. Opinnäytetyössämme kuullaan asi-
akkaan sekä työntekijän kokemuksia etävalmennuksesta. Teemahaastatteluista 
saatu aineisto analysoitiin teemoittelemalla. 
 
Tulosten mukaan etävalmennus koetaan hyvänä työvälineenä asiakkaiden ja 
työntekijöiden näkökulmasta. Etänä toteutettu valmennus koettiin lähes vastaa-
vanlaisena kokemuksena sekä sisällöllisesti että vuorovaikutuksen ja kohtaami-
sen näkökulmasta kuin kasvokkain toteutettu valmennus. Mikäli kaikilla osapuo-
lilla on käytössään kamera sekä mikrofoni, ei etänä tai kasvokkain tapahtuvissa 
valmennuskerroissa ollut merkittäviä eroavaisuuksia asiakkaan tai työntekijän 
näkökulmasta.  
 
Tutkimuksessa havaittiin, että etävalmennuksessa ei koettu minkään asian var-
sinaisesti jäävän pois tai olevan merkittävästi erilaista, mutta kasvokkain tapah-
tuvassa kohtaamisessa koettiin kuitenkin olevan jotain selittämätöntä erityisyyttä. 
Salassapito ja tietoturva-asiat koettiin keskeisinä tekijöinä sekä nuottivalmennet-
tavien- että valmentajien haastatteluissa. Molemminpuolinen luottamus sekä tie-
toturvalliset sovellukset tämän tyyppiseen työskentelyyn ovat ensisijaisen tär-
keitä. 
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The purpose of the thesis project was to collect and analyze customer and coach 
experiences of remote vocational coaching in the state-supported NUOTTI-
coaching programme, in which remote coaching is optionally available. The work-
ing life partner was Vamos youth services, a Helsinki Deaconess Foundation-
operated producer of NUOTTI-vocational coaching services administered by 
Kela. 
 
This qualitative research project involved interviews with three coaches and two 
customers, so as to expose both the professional and customer perspective on 
remote coaching. The interviews were analyzed by way of thematic method and 
the answers categorized by type and content. 
 
The findings revealed that both coaches and customers considered remote 
coaching as a good tool when both parties used a microphone and a web camera. 
The findings also showed that there was very little difference between the remote 
coaching when compared with in-person coaching. 
 
In conclusion, although the interviewees admitted that there is something inexpli-
cable about the in-person meetings, no aspect of remote coaching was found to 
be excessively different or lacking. Both customers and coaches emphasized the 
importance of compliance with information security and confidentiality require-
ments, highlighting the importance of an overall secure software implementation 
and mutual trust. 
 
Keywords: Encounter, Interaction, remote coaching, NUOTTI -coaching, remote 
rehabilitation 
 



 

 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ................................................................................................ 4 

2 NUOTTI -VALMENNUS .............................................................................. 5 

2.1 Nuoren ammatillinen kuntoutuminen ..................................................... 5 

2.2 Helsingin Diakonissalaitos ja nuorten Vamos palvelut .......................... 5 

2.3 NUOTTI-valmennus .............................................................................. 6 

3 SOSIAALIALAN TYÖTÄ VERKOSSA ......................................................... 7 

3.1 Digitaalinen sosiaalityö .......................................................................... 7 

3.2 Digitaalinen nuorisotyö .......................................................................... 8 

3.3 Etäkuntoutus ......................................................................................... 9 

4 ASIAKKAAN KOHTAAMINEN SOSIAALIALAN TYÖSSÄ ........................ 10 

4.1 Asiakkuus sosiaalialan työssä ............................................................. 10 

4.2 Vuorovaikutus asiakastyössä .............................................................. 11 

4.3 Kohtaaminen ....................................................................................... 12 

4.4 Kristillinen ihmiskäsitys ....................................................................... 14 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN ......................................................... 15 

5.1 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset ........................................................ 15 

5.2 Teemahaastattelu ............................................................................... 16 

5.3 Aineiston hankinta ............................................................................... 17 

5.4 Aineiston analyysi ............................................................................... 19 

5.5 Eettisyys ja luotettavuus ...................................................................... 19 

6 TULOKSET ............................................................................................... 21 

6.1 Kokemuksia etävalmennuksesta ......................................................... 21 

6.2 Kohtaamisen ja vuorovaikutuksen kokemus etävalmennuksessa ....... 24 

6.3 Teknologian vaikutus vuorovaikutukseen etävalmennuksessa ........... 28 

7 ARVIOINTI JA POHDINTA ....................................................................... 29 

7.1 Johtopäätökset .................................................................................... 29 

7.2 Tulosten hyödyntäminen ja arviointi .................................................... 30 

7.3 Eettinen tarkastelu .............................................................................. 31 



 

 

7.4 Tulosten pohdinta kirkonalan näkökulmasta ....................................... 32 

7.5 Pohdinta .............................................................................................. 33 

LÄHTEET ..................................................................................................... 36 

LIITE 1. TEEMAHAASTATTELU ................................................................. 40 

LIITE 2. ASIAKKAAN SUOSTUMUS / TUTKIMUSLUPA ............................. 45 

LIITE 3. TIEDOTE ASIAKKAALLE / TUTKIMUSLUPA ................................ 46 

LIITE 4. TYÖNTEKIJÄN SUOSTUMUS / TUTKIMUSLUPA ........................ 48 

LIITE 5. TIEDOTE TYÖNTEKIJÄLLE / TUTKIMUSLUPA ............................ 49 

 

 



 

1 JOHDANTO 

 

 

Digitalisaation myötä verkkotapaamiset ja -ohjaukset sekä chat, Skype ja Teams 

vastaanotot ovat yleistymässä työtapana sosiaali- ja terveysalalla. Sosiaali- ja 

terveysministeriö on linjannut, että etänä annetut terveydenhuollon palvelut ovat 

pääsääntöisesti verrattavissa vastaanottokäynteihin. (Sosiaali- ja terveysministe-

riö, Tiedote, 2015) Palveluiden digitalisoiminen tuo sähköisesti palvelut kaikkien 

saataville ja verkossa toteutetussa tapaamisessa asiakkaita kohdataan ja tava-

taan asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Ammatillisesti on kiinnostavaa 

selvittää, että miten kohtaaminen ja vuorovaikutus asiakkaan ja työntekijän välillä 

toteutuu videovälitteisesti.  

 

Työelämän yhteistyökumppanimme on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön 

nuorten Vamos palvelut, joka tuottaa Kelan nuoren ammatillisen kuntoutuksen 

palvelua nimeltä NUOTTI-valmennus. Opinnäyteyömme tavoitteena oli selvittää 

NUOTTI-valmennuksessa olevien nuottivalmennettavien ja -valmentajien koke-

muksia vuorovaikutuksesta ja kohtaamisesta etänä toteutetussa valmennuk-

sessa. NUOTTI-valmennuksessa tapaamiset toteutetaan pääasiassa nuoren 

omassa arkiympäristössä mutta tapaamisia on mahdollista toteuttaa myös enin-

tään viisi kertaa reaaliaikaisena kuvapuheluna. (Nuotti-valmennus, Kelan kuntou-

tuksen palvelunkuvaus 2020, s. 12.) Etänä toteutettava valmennus on etäkuntou-

tusta. Kutsumme opinnäytetyössämme etänä toteutettua valmennusta etäval-

mennukseksi selkeyden vuoksi. 
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2 NUOTTI -VALMENNUS  

 

 

2.1 Nuoren ammatillinen kuntoutuminen 

 

Ammatillisen kuntoutumisen tavoitteena on auttaa asiakasta opiskelemaan, työl-

listymään, pysymään työelämässä tai palaamaan työelämään mahdollisesta sai-

raudesta huolimatta. Nuoren ammatillisen kuntoutumisen tavoitteena on myös 

yleisesti auttaa tulevaisuuden kokonaisvaltaisessa suunnittelussa, tukea ja edis-

tää vaikeassa elämäntilanteessa tai syrjäytymisvaarassa olevan nuoren elämän-

hallintaa. 16-29-vuotias nuori voi hakea ammatilliseen kuntoutukseen, mikäli hän 

tarvitsee tukea jokapäiväisen elämän erilaisiin haasteisiin. Kuntoutukseen ei tar-

vita lääkärin lausuntoa. Kelan asiantuntija haastattelee hakijan, jonka jälkeen 

tämä saa päätöksen kuntoutuksesta. (Kela, Nuoren ammatillinen kuntoutus, i.a.)  

 

Helsingin Diakonissalaitoksen nuorten Vamos palveluissa nuorilla on mahdolli-

suus aloittaa Kelan tarjoama ammatillinen kuntoutus, kunhan on saanut ensin 

kuntoutuspäätöksen. Yksi näistä palveluista on NUOTTI-valmennus. 

 

2.2 Helsingin Diakonissalaitos ja nuorten Vamos palvelut 

 

Diakonissalaitos on yli 150-vuotias säätiö ja yhteiskunnallinen yritys. Säätiöön 

kuuluvat Rinnekoti ja tytäryritys Diakonissalaitoksen Hoiva, joiden kanssa Diako-

nissalaitos tarjoaa vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka tähtäävät palve-

lun käyttäjien arjen parantamiseen. Diakonissalaitoksen arvoja ovat kristillinen 

lähimmäisen rakkaus, ihmisarvo ja uudistaminen. Visiona ja missiona on tarjota 

jokaiselle ihmisarvoinen elämä niin, että tämän luottamus, osallisuus ja toimijuus 

vahvistuvat. Arvojensa mukaisesti Helsingin Diakonissalaitos pyrkii puolusta-

maan jokaisen ihmisen ihmisarvoa. (HDL, Mestä, Arvot, i.a.)  

 

Työelämän yhteistyökumppanimme on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön 

nuorten Vamos palvelut. Vamos tarjoaa nuorille 16-29-vuotiaille muun muassa 

tukea kohti koulu- tai työelämää, arjessa pärjäämiseen sekä asumiseen. Jokai-
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nen Vamoksessa aloittava nuori saa oman työntekijän, joka kulkee vierellä ja tu-

kee tulevaisuuden suunnittelussa. Vamoksen toiminta on vapaaehtoista ja mak-

sutonta matalankynnyksen toimintaa. Vamoksessa voi osallistua toiminnallisiin 

ryhmiin tai yksilötapaamisiin. (HDL, Vamos- tukea ja toimintaa nuorille, i.a.) 

 

Vamoksen työote on välittävän vuorovaikutuksen voima. Työote perustuu ennen 

kaikkea siihen, miten ihminen kohdataan. Nuorten Vamos palvelut tekee muun 

muassa etsivää nuorisotyötä, jossa kohtaaminen ja luottamuksen rakentuminen 

ovat tärkeimpiä asioita. Tarkoituksena on nuoren kiinnittyminen ja itsenäistymi-

nen. Kiinnittymisellä tarkoitetaan, että nuoren ja työntekijänvälille muodostuu 

hyvä ja tiivis suhde, jonka avulla nuori pystyy sitoutumaan yhdessä asetettuihin 

tavoitteisiin. Vuorovaikutuksessa edetään nuoren tahtiin ja välittävä vuorovaiku-

tus on tärkeää. (Alanen & Kotkavuori 2018, s. 25—26.) 

 

2.3 NUOTTI-valmennus  

 

Opinnäytetyömme koskee NUOTTI-valmennus palvelua, joka on Kelan nuorille 

suunnattua ammatillisen kuntoutuksen palvelu. Palvelua tuottaa muun muassa 

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön nuorten Vamos palvelut.  

 

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan muun muassa 

elämäntilanteestaan, vahvuuksistaan, tulevaisuuden suunnittelusta sekä opiske-

luun tai työelämään suuntautumisesta. Valmennus on tarkoitettu nuorille joiden 

toimintakyky on heikentynyt. Valmennus toteutetaan ja suunnitellaan aina yksi-

löllisesti. Valmentajan avulla nuorta autetaan tulevaisuuden suunnittelemisessa 

ja ottamaan konkreettisia askeleita kohti työ- tai opiskeluelämää. (Kela, Ammatil-

liset kuntoutuspalvelut, Nuottivalmennus, i.a.)   

 

Valmennus sisältää enintään 20 yhden tunnin mittaista tapaamista enintään vii-

den kuukauden aikana. NUOTTI-valmennuksessa olevat nuoret tavataan pääasi-

assa nuorten arkiympäristössä. Ennen valmennuksen aloitusta Nuotti-valmen-

nukseen osallistuvat saavat mahdollisuuden valita haluavatko he tavata valmen-

tajansa etäyhteyksin, jolloin tapaamiseen käytetään esimerkiksi Teams sovel-

lusta. Etävalmennuksen tavoitteena on tapaamiskynnyksen madaltaminen niin, 
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että asiakkaan ei tarvitse saapua tapaamispaikkaan silloin, kun tämän toiminta-

kyky ei sitä salli. (Kela, Ammatilliset kuntoutuspalvelut, Nuottivalmennus, i.a.)   

 

Etävalmennus on palveluiden käyttäjille vapaaehtoinen vaihtoehto, jota osa ei 

halua käyttää. Etävalmennuskertoja on tarjolla maksimissaan viisi, joten se ei 

koskaan toimi tapaamisten pääasiallisena muotona, vain tarjottuna lisävaihtoeh-

tona. Etäyhteyksin järjestettävä valmennuskerta on luonteeltaan ja sisällöltään 

samanlainen kuin kasvokkain tapahtuva valmennuskerta. Koronaviruksen syn-

nyttämänä poikkeusaikana etävalmennuksesta on kuitenkin tullut turvallisuus-

syistä tapaamisten pääasiallinen muoto. 

 

 

 

3 SOSIAALIALAN TYÖTÄ VERKOSSA  

 

 

3.1 Digitaalinen sosiaalityö 

 

Digitaalinen sosiaalityö käsitteenä pitää sisällään monenlaisia mahdollisuuksia ja 

muotoja. Teknologian käyttö sekä hyödyntäminen on lisääntynyt merkittävästi vii-

meisen neljännesvuosisadan aikana. Lähestulkoon missään sosiaalityön kentällä 

ei voi välttyä teknologian vaikutukselta. Käytämme vähintään esimerkiksi sähkö-

postia, viestintäpalveluita asiakkaiden kanssa, laskutuspalveluita ja sosiaalisen 

median alustoja. (Goldkind, Wolf & Freddolino, 2019, s. 2.)  

 

Esimerkkejä digitaalisesta sosiaalityöstä ovat verkossa tapahtuva tukeminen, eri-

laiset mobiilisovellukset, tiedottaminen ja tiedon keskittäminen asiakkaiden löytä-

miseksi, verkossa olevat asiakaspalvelut, kouluttaminen ja harjoitteleminen ver-

kossa sekä sosiaalisen median hyödyntäminen. (Goldkind, Wolf & Freddolino, 

2019.) Palveluiden digitalisoiminen on osa myös SOTE-uudistusta. Teknologia-

välitteisiin palveluihin siirtyminen haastaa sosiaalialan työntekijät jatkuvasti kehit-

tämään omaa osaamistaan ja haastaa oppimaan uusia tapoja viestiä ja palvella 

asiakkaita. (Granholm, 2016). 
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Digitaalisten palveluiden ja tiedon täytyy olla kaikille saatavilla tasavertaisesti 

asuinpaikasta tai digitaalisista taidoista riippumatta. Tasavertaisuuden lisäksi di-

gitaalisia palveluja suunniteltaessa, täytyy ottaa huomioon tietoturva, sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluissa sen on oltava jopa äärimmäisen luotettava. (Gran-

holm, 2016). Syksyllä 2020 Suomessa uutisoitiin laajasti eri tiedotusvälineissä 

Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistuneesta törkeästä tietomurrosta. Uuti-

nen sai myös kansainvälistä huomiota. Tietomurron seurauksena psykotera-

piakeskuksen asiakkaiden potilas- sekä henkilötietoja julkaistiin salattuun Tor 

verkkoon. Kyseinen tapahtuma osoittaa tietoturvassa olevan haavoittuvuuden, 

jonka ei varmasti uskottu olevan edes mahdollinen. Siksi tietoturvan on oltava 

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa äärimmäisen luotettavaa.  

 

3.2 Digitaalinen nuorisotyö 

 

Yksinkertaisesti selitettynä digitaalinen nuorisotyö tarkoittaa, että nuorisotyössä 

käytetään hyödyksi digitaalista mediaa sekä teknologiaa. Nuorisotyössä digitaa-

lisuutta ei pitäisi ymmärtää ainoastaan välineenä, vaan myös sisältönä ja toimin-

taympäristönä. (Verke, Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus, i.a.) 

 

Nuorten uudenlaisiin kulttuuri-ilmiöihin liittyy vahvasti digitaalisuus välineellisesti, 

sisällöllisesti sekä toimintaympäristöllisesti, joita nuorisotyössä on tarve tunnis-

taa. Samalla on koettu tarvetta kehittää nuorisotyön palveluja ja toimintamuotoja. 

Viime vuosina nuorisotoimialalla onkin puhuttu paljon digitaalisten palvelujen ja 

digitaalisen työotteen kehittämisestä sekä digitaalisten laitteiden käytöstä. Digi-

taalinen nuorisotyö onkin noussut uutena käsitteenä mukaan keskusteluun. 

(Lauha, 2016, s. 19.) 

 

Digitaaliseen nuorisotyöhön liittyvät digitaaliset ympäristöt kuten verkkopeliyhtei-

söt tai kiinnostuksen kohteen ympärille muodostuneet yhteisöt sekä digitaaliset 

laitteet, joita tarvitaan verkossa tapahtuvaan toimintaan tai sellaiseen toimintaan, 

joka yhdistää fyysisen sekä digitaalisen toiminnan kuten tablettien käytön nuori-

sotilassa kuvaamiseen. Työntekijän pitää ymmärtää mitkä tavoitteet ja ihanteet 
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ohjaavat nuorisotyötä. Tulisi myös ymmärtää mitä ilmiöitä ja asioita nuoret koh-

taavat sekä verkossa, että sen ulkopuolella. Tulisi selvittää myös mitä nuoret itse 

ajattelevat elämisestään ja työskentelystään digitaalisessa yhteiskunnassa, jotta 

pystyy tekemään digitaalista nuorisotyötä. (Cohlmeyer, 2016, s. 30.) 

 

3.3 Etäkuntoutus 

 

Etäkuntoutuksella tarkoitetaan erilaista etäteknologiaa hyödyntävien sovellusten 

käyttöä kuntoutuksessa kuten tietokone, tablet-tietokone tai matkapuhelin. Etä-

kuntoutusta toteutetaan tavoitteellisena kuntoutustoimintana. (Nuotti-valmennus. 

Kelan kuntoutuksen palvelunkuvaus, 2020, s. 13.) Etäkuntoutus on ammattilai-

sen seuraamaa ja ohjaamaa. Etäkuntoutuksella on alku ja loppu, kuten on muul-

lakin kuntoutuksella. (Salminen, Heiskanen & Hiekkala ym., 2016, s. 11.) 

 

Etänä toteutettava NUOTTI-valmennus on etäkuntoutusta. Opinnäytetyössämme 

olemme valinneet käyttää selkeyden vuoksi termiä etävalmennus. Etävalmennus 

termi selventää, että opinnäytetyössämme tutkimuksemme kohdentuu nimen-

omaan NUOTTI-valmennuksen etänä toteutettavaan valmennukseen.  

 

Etäkuntoutus voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan: Ajasta riippumattomat me-

netelmät ja reaaliaikaiset menetelmät. Reaaliaikainen etäkuntoutus tarkoittaa, 

että palveluntuottaja sekä kuntoutuja ovat toisiinsa yhteydessä etäteknologiaa 

hyödyntävien sovelluksien avulla, esimerkiksi matkapuhelimen, videoyhteyden 

tai internetin välityksellä. (Salminen, Heiskanen & Hiekkala ym., 2016, s. 12.) 

 

Kela on julkaissut tutkimuksen ”Kokemuksia etäkuntoutuksesta” vuonna 2019, 

sen on toimittaneet Anna-Liisa Salminen ja Sinikka Hiekkala. Tutkimuksen tavoit-

teina on ollut muun muassa luoda uudenlaisia etäteknologiaa hyödyntäviä kun-

toutuspalveluita ja kehittää Kelan jo olemassa olevia kuntoutuspalveluita. Tutki-

muksessa on muun muassa kartoitettu verkkokuntoutuksen mahdollisuuksia 

sekä miten eri palveluiden asiakkaat ja työntekijät kokevat videovälitteiset tapaa-

miset.  
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Kelan etäkuntoutushankkeessa kaikissa 13 kehittämisprojekteissa etäkuntoutus 

oli osoittautunut tulokselliseksi ja kuntoutukselle asetetut tavoitteet saavutettiin 

pääosin. (Salminen & Hiekkala, 2019, s. 289.) Oman tutkimuksemme tuloksissa 

on paljon samanlaisia esiin tulleita havaintoja ja päätelmiä kuin osissa tässä Ke-

lan laajassa tutkimuksessa ja hankkeessa. 

 

 

 

4 ASIAKKAAN KOHTAAMINEN SOSIAALIALAN TYÖSSÄ 

 

 

4.1 Asiakkuus sosiaalialan työssä 

 

Asiakkaan käsite ja asiakaslähtöisyys ovat sosiaalialalla kehittyneet vähitellen, 

kun keskiössä ovat ennemminkin olleet palvelut, säädökset, etuudet, järjestel-

män rakenne ja työntekijöiden toiminta. Käsitteen asiakas tai asiakkuus pohtimi-

nen on vahvasti osa sosiaalialan eettisiä ohjeita ja arvo-osaamista. On huomioi-

tava myös asiakaslähtöisen palvelun rakenteelliset tekijät ja ihmisen kohtaami-

nen asiakkaana. (Pohjola, 2010, s. 19—20.) Laissa sosiaalihuollon asiakkaan 

asemasta ja oikeuksista (L812/2000) määritellään, että: “Asiakkaalla on oikeus 

saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää koh-

telua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan 

loukata sekä että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. Sosiaa-

lihuoltoa toteuttaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, 

etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa.” 

 

Asiakkaan kokemus kohtaamisen laadusta on sidoksissa vahvasti hänen ja työn-

tekijän välille rakentuvaan suhteeseen ja vuorovaikutuksen. Kohtaamisen laa-

tuun kiinnitetään huomiota sosiaalialan ammateissa, jossa usein käsitellään asi-

akkaan henkilökohtaisia asioita ja tarkoitus on saada aikaan myönteisiä muutok-

sia asiakkaan elämäntilanteeseen. Työntekijän sekä asiakkaan suhteen ja vuo-

rovaikutuksen muotoutumista ja sen eri tekijöitä voidaan tarkastella monesta eri 
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näkökulmasta, joita ovat muun muassa institutionaalinen, yhteiskunnallinen, am-

matillinen ja vuorovaikutuksellinen suhde. (Jokinen, 2016, s. 138.) 

 

Konkreettisessa vuorovaikutuksessa sekä asiakas että työntekijä voivat eri tavoin 

edistää luottamuksen rakentumista sekä toimivan suhteen syntymistä tai puoles-

taan viedä edellytyksiä näiden syntymiselle. Vuorovaikutus on hetkessä synty-

vää, sen tarkoitus on rakentaa tavallaan asiakkaan tulevaisuutta. (Jokinen, 2016, 

s. 144.) 

 

4.2 Vuorovaikutus asiakastyössä 

 

Asiakaspalvelussa korostuu yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohtaaminen sekä 

asiakaslähtöisyyden merkitys. (Mönkkönen, 2018, s. 16.) Asiakkaan kohtaami-

nen on inhimillistä vuorovaikutusta, jossa vuorovaikutuksen ilmiöt ovat samat 

kuin yleisesti ihmisiä kohdattaessa. Vuorovaikutuksessa ennen kaikkea korostuu 

asenne eivätkä siihen niinkään vaikuta yksittäiset sanomiset tai tekemiset.   

 

Vuorovaikutus on käsitteenä lavea, joka pitää sisällään muun muassa yhteisöjen, 

organisaatioiden, kulttuurien ja yksilöiden välisen kommunikaation sekä suhteet. 

Voidaan myös todeta, että kaikki kohtaamisen muodot eivät ole positiivisia sillä 

vuorovaikutus voi olla myös esimerkiksi vallankäyttöä. (Mönkkönen, 2018, s. 19.) 

 

Auttamisen eettisyys perustuu dialogiin, kriittiseen ajatteluun, todellisuuskäsityk-

siä koskeviin neuvotteluihin, suhteisiin ja halukkuuteen tunnustaa, että on useita 

eri ajattelutapoja. Vuorovaikutuksen laatu ja vastavuoroinen kohtaaminen on siis 

tavallaan eettisten periaatteiden soveltamista käytäntöön. Eettinen työskentely-

tapa toteutuu tai jää toteutumatta jokaisessa kohtaamisessa, asiakastilanteessa 

ja työyhteisössä käydyssä keskustelussa (Mönkkönen, 2007, s. 32—34). 

 

Dialogisuudella tarkoitetaan pyrkimystä yhteisen ymmärryksen rakentumiseen ja 

taitoa edesauttaa vuorovaikutuksen etenemistä juuri siihen suuntaan. Dialogi-

suus kuvaa myös maailmankuvaa sekä ihmiskäsitystä, jotka vaikuttavat ihmisten 

tapaan kohdata toiset ihmiset. Dialogisuuden yksi tärkeä elementti on vastavuo-
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roisuus, jossa kumpikin osapuoli pääsee vaikuttamaan. Tämä tarkoittaa molem-

minpuolisen ymmärryksen rakentamista, jossa mennään sekä työntekijän, että 

asiakkaan ehdoilla (Mönkkönen, 2007, s. 86—87). 

 

Kuulluksi tuleminen on asiakkaalle tärkeää, mikä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että 

työntekijä asettuu passiiviseen kuuntelijan rooliin asiakkaan kertoessa asioitaan. 

On olennaista vuorovaikutuksen kannalta, että työntekijä osoittaa kuuntelevansa 

myös sanattomalla tavalla esimerkiksi minipalautteella, katsekontaktilla ja nyök-

käyksillä asiakkaan kerrontaan. Tällainen aktiivinen kuuntelu osittaa asiakkaalle 

työntekijän olevan aidosti kiinnostunut. Myös esimerkiksi avoimet kysymykset 

luovat tilaa vapaan merkityksen tuottamiseen. (Jokinen, 2016, s. 145.) Suhteen 

rakentumisen kannalta on myös kuitenkin olennaista, että luottamuksen lisäksi 

suhde rakentuu vastavuoroisuuteen. 

 

Vuorovaikutuksessa on kyse sanallisesta sekä sanattomasta toiminnasta. Jopa 

pienillä yksityiskohdilla on merkitystä vuorovaikutuksen tulkintaan ja kulkuun, kun 

eri toimijat tulkitsevat toistensa puhetta, tekoja ja rakentavat ymmärrystä tois-

tensa tarkoitusperistä sekä suhteen laadusta. (Jokinen, 2016, s. 144.)  

 

Ammatillisessa asiakastyössä korostuu myös yhteiskunnalliset instituutiot ja ra-

kenteet sekä useasti on todisteltava työn vaikuttavuutta. Nämä voivat olla haas-

teita vuorovaikutukselle. Myös sosiaali- ja terveysalan omaksumat liike-elämän 

toimintatavat vaikuttavat työyhteisöissä niin, että asiakkaan kohtaaminen on 

muuttumassa enemmän taktiseksi eikä kohtaamisia pidetä itsessään enää niin 

arvokkaana. Tästä esimerkkeinä asiakkaan kohtaavan läsnäolon mahdollinen 

muuttuminen rutiineiksi ja teknisiksi. (Mönkkönen, 2018, s. 17.) 

 

4.3 Kohtaaminen 

 

Ihmiset ovat aina olleet vuorovaikutuksessa, mutta silti vasta 1800-luvun loppu-

puolella alettiin vuorovaikutustapahtumaa kunnolla tutkia ja miettiä sen merki-

tystä. Sigmund Freud oppilaineen kehitti psykoanalyyttista psykoterapiaa, jossa 

huomioidaan, mitä vanhempien ja lasten välillä tapahtuu. Näin todettiin, miten 
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varhainen sanallinen sekä sanaton vuorovaikutus vaikuttaa ihmisen persoonalli-

suuden rakentumiseen. Vasta viime vuosisadan lopulla alettiin laajalla rintamalla 

kouluttaa ja kehittää vuorovaikutusta työpaikoilla, organisaatioissa ja erityisesti 

parisuhteessa. Ihmiskunnan näkökulmasta on vasta uusi trendi, että kaikilla elä-

mänaloilla pyydetään keskustelemaan ja kohtaamaan aidosti (Dunderfelt, 2016, 

s. 10). 

  

Ihmisen sanojen merkitysten aistimisen tapahtuu yleensä samalla kun sanat vä-

littyvät tai sanoja on edessämme. Fyysisen ja sanallisen viestinnän ratkaisevat 

tekijät eivät ole pelkästään sanoissa, ilmeissä ja eleissä vaan niiden kautta välit-

tyvissä merkityksissä, sisäisen läsnäolon laadussa ja ideoissa. Vuorovaikutus ta-

pahtuu ennen kaikkea juuri sillä tasolla, jota kutsutaan intuitiiviseksi viestinnäksi. 

Arkikielessä puhutaan henkisestä yhteydestä tai siitä, kuinka ollaan samalla aal-

topituudella jonkun kanssa (Dunderfelt, 2016, s. 28).  

 

Intuitiivisen viestinnän kehittämisen paras harjoitus on kuunteleminen. Hyvässä 

kuuntelemisessa viestitämme, että arvostamme häntä sekä olemme juuri siinä 

hetkessä läsnäolevasti juuri hänen kanssaan. Aina tulee vastaan joku uusi ihmi-

nen, jolla on hieman erilainen henkilökohtainen näkökulma asioihin, joten kuun-

telemista voi harjoitella aina. Läsnäolevan kuuntelemisen avulla pääsemme tu-

tustumaan uuden ihmisen ydinminäänsä. Miten paljon tahansa keskustellaan ja 

selitellään puheviestinnän tasolla, silti varsinainen arvostava kohtaaminen tapah-

tuu intuitiivisen viestinnän kautta. Vastaanottavassa läsnäolevassa kuuntelemi-

sessa toinen ihminen aistii, että emme yritä vaikuttaa hänen sisäiseen kokemuk-

sellisuuteensa, emme vastusta häntä tai emme yritä olla hänen yläpuolellaan 

(Dunderfelt, 2016, s. 127—128). 

  

Elämme ajassa, jossa ihmissuhteiden teknistyminen uhkaa vieraannuttaa ihmiset 

toisistaan sekä vähentää hedelmälliset kohtaamiset. Toisaalta tekniikassa on 

sekä hyvät että huonot puolensa myös ihmissuhteisiin liittyen. Kuvaruudut ovat 

ongelmallisia säteilynsä ja välkkyvän kuvaruutunsa vuoksi, mutta ongelma on 

myös siinä, ettei niiden avulla pysty välittämään tunteen lämpöä tai viileyttä. Puut-

tuvaa tunnekomponenttia on yritetty korvata tuomalla hymiöitä ja muita kuvak-

keita. Tarvitaan kuitenkin muutakin, kuten vanhaa kasvokkaista kohtaamista 
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(Dunderfelt, 2016, s. 147—148). Kohtaaminen voi olla parhaimmillaan ihanaa, 

innostavaa, mahtavaa, kehittävää ja saa elämän tuntumaan todella elämisen ar-

voiselta. Vuorovaikutus voi myös olla terapeuttista ja jopa parantavaa. Pahimmil-

laan kohtaaminen voi kuitenkin olla raastavaa, haavoittavaa, puuduttavaa, väsyt-

tävää, jolloin kohtaaminen tuntuu riitaisalta ja tuhoavalta (Dunderfelt, 2016, s. 9). 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulussa järjestettiin vuoden 2017 loppupuolella DigiS-

ote-hankkeen työpaja, jossa pohdittiin muuttuuko vuorovaikutus ja häviääkö esi-

merkiksi luottamus sekä kohtaaminen verkossa tapahtuvassa kohtaamisessa. 

Paikalla oli kertomassa havainnoistaan työntekijöitä, joilla oli kokemusta hank-

keen kautta kriisiasiakkaiden etäasioinnista. Kaikilla etäasiointia työssä käyttä-

villä oli sellainen kokemus, että vuorovaikutus muuttuu melko vähän videovälit-

teisyydessä. Luottamuksellisen asiakassuhteen syntymiselle koettiin tärkeäm-

mäksi muut tekijät kuin videovälitteisyys. (Heino & Kärkkäinen, 2018.) 

 

4.4 Kristillinen ihmiskäsitys 

 

Kristilliseen ihmiskäsityksen mukaan jokaista ihmistä tulee kunnioittaa Jumalan 

luomana yksilönä ja jokaisella elämällä on ainutlaatuinen tarkoitus. Kristillisessä 

ihmiskäsityksessä tärkeää on armon ja toivon käsitteet. Kristillinen ihmiskäsitys 

tuo ihmisyyden henkisen, fyysisen ja sosiaalisen ihmisyyden kokonaisuuden rin-

nalle myös hengellisyyden ulottuvuuden. (Sininauhaliitto, i.a.)  

 

Meillä on sosionomi tutkinnon lisäksi myös kirkollinen tutkinto, eli valmistumme 

Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyöntekijöiksi. Opinnäytetyömme työelämän yh-

teistyötaho on kristillisen arvopohjan omaava Helsingin Diakonissalaitos ja nuor-

ten Vamos palvelut. Kristillinen ihmiskäsitys sekä kristilliset arvot näkyvät myös 

heidän työotteenansa. Silloin asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus saa omat 

syvät erityispiirteensä kristillisestä arvopohjasta, jossa asiakas kohdataan hyväk-

syen hänen ihmisarvonsa niin, että asiakas on aina tarpeellinen ja arvokas. ”Jo-

kaisella ihmisarvoinen elämä” -kuuluu heidän visionsa. Helsingin Diakonissalai-

tos haluaa perustaa työnsä rajoja ylittävään kristilliseen lähimmäisenrakkauteen. 

(HDL, Meistä, Arvot, i.a.)  
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Kristillisessä lähimmäisen rakkaudessa on keskeistä asettua lähimmäisen ase-

maan, edistää lähimmäisen hyvää ja ottaa hänen tarpeensa huomioon. Näin ol-

len dialogisuus ja ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen kuuluvat kristilliseen 

ihmiskäsitykseen. Kristillinen lähimmäisen rakkaus kuvataan Raamatussa muun 

muassa kultaisessa säännössä sekä rakkauden kaksoiskäskyssä. Lähimmäisen-

rakkaus on toisten ihmisten huomioon ottamista ja kunnioittamista. Tämä on kai-

kenlaisessa vuorovaikutuksessa tärkeää. Kristillisen ihmiskäsitys asiakastyössä 

sosiaali- sekä kirkonalalla käsittää ihmisen elämän ainutlaatuisuuden tunnistami-

sen niin, että käsitämme jokaisen ihmiselämän olevan arvokas ja jokaista tulee 

kunnioittaa.  

 

Diakoniseen työotteeseen kuuluu ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen, läs-

näolo, kärsimyksen ja kivun vastaanottaminen sekä rinnalla kulkeminen. Diako-

nian teologian mukaan näin kohtaamisessa todentuu Jumalan rakkaus, läsnäolo 

sekä armo. (Thitz, 2019.) Diakoniatyön lähtökohtana voidaan pitää kasvokkaista 

kohtaamista, jossa läsnäolo toteutuu konkreettisesti. Verkkovälitteisissä tapaa-

misissa on luotettava siihen, että kohtaaminen ja läsnäolo toteutuu yhtä lailla kuin 

kasvokkain, myös kirkon alalla diakoniatyössä ja kirkon nuorisotyössä. (Thitz, 

2019.) 

 

 

 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

5.1 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Opinnäyteyömme tavoitteena oli selvittää NUOTTI-valmennuksessa olevien 

nuottivalmennettavien ja -valmentajien kokemuksia vuorovaikutuksesta ja koh-

taamisesta etänä toteutetussa valmennuksessa. Tutkimuksemme tavoitteena on 

selvittää kuinka teknologia asiakkaan ja työntekijän välissä vaikuttaa kokonais-

valtaisesti vuorovaikutukseen. Tutkimuskysymyksemme ovat:  
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1. Miten verkkovalmennus vaihtoehdon valinneet kokevat valmennukseen 

osallistumisen?  

2. Minkälaista on asiakkaan ja työntekijän välinen kohtaaminen ja vuorovai-

kutus etävalmennuksessa?  

 

5.2 Teemahaastattelu 

 

Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen tutkimus. Halusimme ymmärtämää koko-

naisvaltaisesti ja syvällisesti valmentajien sekä valmennettavien kokemuksia etä-

valmennuksesta. Kvalitatiivinen menetelmä sopii teemahaastattelun tuloksien ja 

vastausten analysoinnin avuksi. Teemahaastattelun runko liitteenä 1. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tulisi ottaa huomioon, että se on kokonaisuus eikä 

erotella aineiston keräämistä ja analyysia toisistaan (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 

68). Laadullisessa tutkimuksessa tulisi miettiä analyysimenetelmä valmiiksi en-

nen haastatteluita ja raportissa luotettavuuskysymyksessä tulee osata kertoa tut-

kimuksesta niin, että tulee ymmärretyksi ja tutkimus olisi lukemisen jälkeen uusit-

tavissa. Kaikki nämä nitoutuvat siihen, että laadullinen tutkimus on kokonaisuus. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 68—69.) 

 

Teemahaastattelussa käydään keskustellen läpi ennalta suunniteltuja teemoja. 

Kaikkien haastateltavien kanssa ei välttämättä käydä kaikkia asioita läpi yhtä laa-

jasti ja teemoja voi käydä läpi missä järjestyksessä vain. Keskustelun tulisi olla 

mahdollisimman vapaata. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.)  

 

Haastatteluiden toteuttamiseen käytimme puolistrukturoitua teemahaastattelu 

menetelmää, jotta saimme mahdollisimman aidon ja syvällisen katsauksen koke-

muksiin etävalmennuksesta ammatillisessa kuntoutuksessa. Teemahaastattelu 

on silloin esimerkiksi sopiva haastattelumuoto, kun halutaan tietoa vähemmän 

tunnetuista ilmiöistä ja asioista, kuten tässä tapauksessa etävalmennuksesta. 

Teemahaastattelu on keskustelunomainen tilanne eikä haastattelussa käytetä 

yksityiskohtaisia tai tarkkoja kysymyksiä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 

2006.) Teemahaastatteluissa huomioimme haastateltavien tulkinnat ja heidän 

merkityksenantonsa. Vaikka haastattelun teemat on päätetty ennalta sekä meillä 
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on apukysymykset, annettiin vapaalle puheelle paljon tilaa sekä tarkentavia ky-

symyksiä kysyttiin tarvittaessa. 

 

Useat kirjoittajat puhuvat teemahaastattelun olevan lomake- ja avoimen haastat-

telun välimuoto. Puolistrukturoidusta haastattelusta on monenlaisia muunnelmia, 

joista yksi on teemahaastattelu. Haastattelijoiden kokemukset tulee selvittää 

haastattelussa, koska ne määrittävät niitä merkityksiä, joita he antavat kyseiselle 

ilmiölle. Teemahaastattelu kohdennetaan tiettyihin teemoihin, joista keskustel-

laan ja tästä tuleekin sen nimitys. (Hirsjärvi & Hurme, 1988, s. 35—36.) Me käsi-

timme, että haastattelussa ei saa näkyä tai kuulua meidän omia mahdollisia en-

nakko-oletuksiamme aiheesta vaan haastattelun tulee olla objektiivinen ja neut-

raali. Ei voi myöskään kysyä johdattelevia kysymyksiä. 

 

Teemoiksi valitsimme viisi tutkimuskysymyksiämme tukevaa teemaa, jotka olivat: 

Ajatuksia etävalmennuksesta yleisesti, kokemuksia etävalmennuksesta, kohtaa-

minen ja vuorovaikutus, valmentaja ja valmennettava, tapaaminen ruudun väli-

tyksellä sekä teknologia. Valmentajille oli myös viisi teemaa, jotka oli muokattu 

valmentajia varten. Ne olivat: Ajatuksia etävalmennuksesta yleisesti, kohtaami-

nen ja vuorovaikutus, valmentaja ja valmennettava, tapaaminen ruudun välityk-

sellä, teknologia sekä ammatillinen näkökulma ja kokemus työvälineestä. 

 

5.3 Aineiston hankinta 

 

NUOTTI-valmennuksessa olevat valmennettavat ovat nuoria aikuisia, joiden toi-

mintakyky on heikentynyt merkittävästi. Heikentyminen jollain toimintakyvyn osa-

alueella estää tai rajoittaa nuoren tulevaisuuden suunnittelua, opiskelemaan tai 

työelämään pääsyä tai estää nuorta jatkamasta opintojaan. (Kela, Ammatilliset 

kuntoutuspalvelut, Nuottivalmennus, i.a.)  Haastattelimme kahta täysi-ikäistä 

henkilöä, jotka olivat haastattelun toteutuksen hetkellä Kelan ammatillisessa kun-

toutuksessa NUOTTI-valmennuksessa Helsingin nuorten Vamos palveluiden asi-

akkaana. He ovat valinneet etävalmennusvaihtoehdon ainakin yhdeksi valmen-

nuskerroista. Haastattelimme myös valmennettavien kolmea Nuottivalmentajaa. 

Ikärajauksemme perustui siihen, että täysi-ikäisenä ei tarvitse kolmatta osapuolta 

kirjallisen luvan allekirjoittamiseen.  
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Toteutimme haastattelut etänä käyttäen Microsoft Teams-sovellusta, joka oli 

nuottivalmennettaville sekä nuottivalmentajille entuudestaan tuttu. Teimme val-

miiksi kysymyksille teemat, lisäksi esitimme jokaiseen teemaan liittyen tarkenta-

via kysymyksiä, jotta saimme haastattelusta mahdollisimman syvällisen ja laajan. 

Haastattelimme asiakkaita niin, että toinen meistä toimi haastattelijana ja toinen 

kirjurina. Sovimme roolit selkeyden vuoksi ja haastattelun sujuvuutta ajatellen 

etukäteen. Kerroimme tämän myös kaikille haastateltaville. Haastattelut etenivät 

suunnitellusti puolistrukturoidun teemahaastattelulomakkeen pohjalta. 

 

Haastatteluista keräsimme aineistoa kirjoittamalla haastattelun vastaukset tee-

mojen alle pyrkien kirjoittamaan kaiken sanatarkasti. Etenimme haastattelussa 

teema kerrallaan ja pitkälti kaikki haastattelut noudattivat apukysymyksien run-

koa. Aineistoa haastatteluista kertyi yhteensä 25 sivua.  

 

Haastattelutilanteessa vuorovaikutussuhteeseen haastateltavien välillä vaikutti 

webkameran käyttö. Haastateltavista nuottivalmentajista kaikki kolme valitsivat 

käyttää webkameraa, kun taas molemmat kaksi haastateltavaa nuottivalmennet-

tavaa valitsivat, että eivät käytä kameraa. Tällöin haastattelijan tuli kiinnittää 

enemmän huomiota puheen äänenpainoon ja sen nyansseihin, jotta vuorovaiku-

tus ja sen tekijät tulisi huomioiduksi. Haastattelut kestivät enimmillään tunnin, ku-

ten olimme alun perin ilmoittaneet kaikille haastateltaville. Pysyimme hyvin aika-

taulussa kaikkien haastatteluiden kohdalla. Jätimme haastatteluissa vapaalle sa-

nalle paljon aikaa. (Diak, Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas: Tutkimus- ja 

kehittämistyön luotettavuus, i.a.)  

 

Toteutusympäristönä toimi jokaisen oma koti. Tämä vaatii erityistä luottamusta, 

että noudattaa salassapitovelvoitetta ja kunnioittaa toisen yksityisyyttä. Itse esi-

merkiksi valmistelimme omat kodit niin, että perheenjäsenet eivät olleet paikalla. 

Otimme toteutuksessa huomioon ennalta sovitut aineiston keruuseen liittyvät eet-

tiset ja salassapito seikat. Nämä tiedotimme ennen haastattelun alkua vielä ker-

taalleen jokaiselle viidelle haastateltavalle. Haastateltavat saivat valita pitävätkö 

webkameraa päällä ja muistutimme, että haastattelu on täysin vapaaehtoinen. 
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Mihinkään kysymykseen ei ollut pakko vastata ja haastateltavat pysyivät anonyy-

meja kaikin tavoin. Haastattelut sujuivat suunnitelmiemme mukaan ja jätimme 

haastateltaville yhteystietomme, että jälkikäteenkin on mahdollista ottaa vielä 

meihin yhteyttä.  

 

5.4 Aineiston analyysi 

 

Teemoittelussa etsitään vastauksista yhdistäviä ja erottavia kohtia. Kaikista 

haastatteluista löytyy yleensä ne teemat, joista haastateltavan kanssa on pu-

huttu. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.) 

 

Kävimme läpi haastatteluista syntyneen aineiston ja keräsimme vastaukset yh-

teen, etsimme vastauksista yhdistäviä sekä mahdollisesti eroavia seikkoja. Tii-

vistimme teemojen keskeiset esiin nousseet tekijät ja poimimme sitaatteja. Sitaa-

teissa ei kuitenkaan paljastu minkäänlaisia henkilötietoja, koska niitä ei kerätty. 

Teemat noudattivat meidän laatimia kysymyksien sisältöteemoja, mutta otimme 

kuitenkin huomioon myös puheessa nousseet muut merkitykselliset asiat. (Saa-

ranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.)  

 

5.5 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden kriteereitä ovat muun muassa sovel-

lettavuus, pysyvyys, neutraalisuus ja totuusarvo (Diak, Osallistavan ja tutkiva ke-

hittämisen opas, Tutkimus ja kehittämistyön luotettavuus, i.a). Kiinnitimme huo-

miota ja pohdimme omia mahdollisia ennakkoasenteita, jotta haastattelut olisivat 

neutraaleja emmekä halunneet kysymyksien olevan johdattelevia. Halusimme 

kaikessa toiminnassamme olla mahdollisimman läpinäkyviä. 

 

Saimme kirjallisen suostumuksen haastateltavilta nuottivalmentajilta sekä nuotti-

valmennettavilta etukäteen ja tämä oli edellytys haastatteluille. Kaikki haastatel-

tavat pysyvät anonyymeinä eikä heidän henkilötietojansa tai mitään muutakaan 

tietoa heistä kerätty haastattelun tai tutkimuksen yhteydessä. Esimerkiksi asiak-

kaan nimi, ikä, sukupuoli tai asuinpaikka eivät olleet relevantteja haastattelussa 
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millään tavalla. Ainoastaan kokemus etävalmennuksesta NUOTTI-valmennuk-

sessa sekä asiakkaan, että työntekijän näkökulmasta oli edellytys haastatteluun 

osallistumiselle.  

 

Kunnioitamme tutkimustoiminnassamme haastatteluun osallistujan ihmisarvon 

loukkaamattomuutta, yksityisyyttä sekä huolehdimme tietosuojasta. Teams-so-

vellus jota käytimme on Kelan hyväksymä alusta tietoturvallisuuden näkökul-

masta. Haastattelusta tehdyt kirjaukset ovat tehty tietokoneelle, joka on salasa-

nasuojattu. Kun opinnäytetyömme on valmistunut, poistamme keräämämme ai-

neiston tietokoneelta, sillä tulokset ja niiden analyysi löytyy valmiista opinnäyte-

työstämme Theseuksesta. Myös asiakkaiden suostumuslomakkeet hävitetään 

Diakonia-ammattikorkeakoulun tietosuoja-astiaan, kun opinnäytetyömme on val-

mistunut, viimeistään joulukuussa 2020.  

 

Meille oli tärkeää itse kohdata haastateltavat nuottivalmennettavat ja -valmentajat 

heitä kunnioittaen tarjoamalla heille tilaisuuden tulla kuulluksi aidosti ja kertoa 

heidän kokemuksensa. Ihmisten toimijuuden tukeminen, osallisuuden vahvista-

minen ja yhteisöjen rakentaminen ovat ”Diakilaisen” ajattelun mukaan kehittämi-

sen keskiössä työelämässä. Erilaisten elämäntilanteissa olevien ihmisten kuule-

minen on tällöin tärkeä tehtävä ja perusteltua, miksi valitsimme aiheemme ja va-

litsemamme menetelmän. (Diak, Opinnäytetyö Diakissa, Sosiaali-, terveys- ja kir-

kon alan opinnäytetöiden painopistealueet, i.a.) 

 

Meitä ohjasi tässä työskentelyssä arvot, jotka olemme Diakonia-ammattikorkea-

koulusta omaksuneet, eli kristillinen lähimmäisenrakkaus, sosiaalinen oikeuden-

mukaisuus, avoin vuorovaikutus sekä laadukas ja tuloksellinen toiminta. (Diak, 

Tutkintosääntö, Diakin arvot ja toiminta-ajatus, i.a.) 
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6 TULOKSET  

 

 

6.1 Kokemuksia etävalmennuksesta 

 

Molemmat valmennettavat olivat päätyneet etävalmennukseen, koska koronavi-

ruspandemian myötä kaikki valmennuskerrat olivat siirtyneet etävalmennukseen. 

Kävi kuitenkin ilmi, että toinen valmennettavista olisi valinnut myös normaalitilan-

teessa etävalmennus vaihtoehdon, koska se on helpottanut hänen rahallista ti-

lannettansa. 

 

Ei tarvitse ottaa rahallista stressiä, helpottaa todella paljon, että on 

tämä vaihtoehto. 

 

Kaikkien valmentajien mielestä etävalmennuksen etuna on niiden toteutuminen 

suurella prosentilla, koska ei ole väliä onko nuori esimerkiksi matkalla tai nukku-

nut liian myöhään. Etävalmennus koettiin joustavaksi, kun matkustamiseen ei 

kulu aikaa. 

 

Tosi hyvä vaihtoehto olla valmennusvalikossa tämä etävalmennus. 

Joillekin helpompi puhua asioista etänä ja nuorten lomaillessa sekä reissatessa 

onnistuu valmennus ja pysyy valmennusrytmi. 

 

Molemmat valmennettavat pitivät valmennuksiin osallistumista helpompana 

etänä, koska vaikeanakin päivänä pystyi kuitenkin asettumaan tietokoneelle. Toi-

saalta toinen oli sitä mieltä, että kaikkien valmennuksien ollessa etänä pidemmän 

päälle alkoi kaipaamaan kasvokkain tapahtuvia valmennuskertoja. Valmistautu-

misessa molemmat valmennettavat näkivät helpotuksena, ettei aikaa ja rahaa 

tarvinnut varata matkoihin. Kameran ja mikrofonin toimimiset eivät vie kumman-

kaan mielestä aikaa eikä niitä tarvitse miettiä etukäteen. 

 

Etävalmennusta ei tarvitse stressata, kun nukkumisen kanssa ollut 

ongelmia. Se on isoin helpotus. 
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Jos on sosiaalisia ongelmia, mielenterveysongelmia tai muita hanka-

luuksia helpottaa paljon, kun ei tarvitse lähteä ulos eli osallistuminen on paljon 

helpompaa. 

 

Aluksi tuntui tosi hyvältä mennä vain koneelle, mutta pidemmän 

päälle ei. 

 

Valmentajien mielestä etävalmennuksen suunnitteluun kului enemmän aikaa 

kuin kasvokkain toteutettavassa valmennuksessa, vaikka aiheet ja teemat olivat 

samoja. Eri menetelmiä täytyi muokata etävalmennusta varten ja osa valmenta-

jista pohti sitä, että ajankäyttöä ajatellen olisi hyvä olla niin sanottu varasuunni-

telma.  

 

Kasvokkain käytetään paljon konkreettisia asioita esimerkiksi kuva-

kortit ja vihkoon piirtäminen varsinkin, kun on itse paperi ja kynä -tyyppi. Mene-

telmät on siis isoin eroavaisuus. 

 

Etävalmennuksessa joutuu lämmittelemään enemmän. Lomakkei-

den täyttämiseen menee enemmän aikaa kuin kasvokkain tapahtuvassa tapaa-

misessa. Etänä enemmän suunnittelua, joutuu miettimään miten saa tunnin käy-

tettyä. 

 

Kukaan valmentajista ei saanut erityistä koulutusta etävalmennuksesta, mutta jo-

kainen heistä oppi nopeasti, kuinka alustat toimivat. Kaikki valmentajat olivat etä-

valmennuksen aikana kotona tai toimistolla. Salassapitoasioissa täytyy ottaa 

huomioon esimerkiksi se, että kotona ei voi olla muita henkilöitä paikalla ja toi-

mistollakin ollaan yksin rauhallisessa tilassa. Nuorten osaaminen huolestutti 

myös enemmän kuin oma oppiminen. Molemmat valmennettavat olivat olleet ko-

tonaan etävalmennuksien aikana, koska heillä on siellä tietokoneet, joilla he käyt-

tivät Teams-sovellusta. Molemmat heistä olivat käyttäneet aikaisemmin monia 

sosiaalisia medioita, joten internettiin siirtyminen ei ollut täysin uusi asia. 

 

Kotona, koska on kaikki mahdolliset pelit ja vehkeet. Laadukkaat ka-

mat. Esimerkiksi kirjastossa ei voi ladata Teamsiä. 
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Olen käyttänyt kaikkea somea. Olen IT-ihminen, rakastan tietoko-

neita ja IT hommia. Ei ole oikeastaan palveluita, joita en olisi käyttänyt. 

 

Molemmilla valmennettavilla oli ollut useampi kerta etävalmennusta, joten koke-

musta oli ehtinyt kertyä ja he pystyivät kertomaan, mitkä asiat heidän mielestään 

toimivat ja mitkä eivät. Molemmat olivat myös käyttäneet muita sosiaali- ja ter-

veysalan etäpalveluita koronan aikaan. Molemmilla oli jäänyt hyvä kuva Teams-

sovelluksen toimivuudesta ja toiselle oli jäänyt mieleen ainoastaan ensimmäisellä 

kerralla yhteyksien kanssa tapahtuneet ongelmat. Molemmat pitivät Teams-so-

vellusta myös helppokäyttöisenä.  

 

Kysyttäessä etävalmennuksen sopivuutta nuottivalmennukseen molemmat näki-

vät hyviä ja huonoja puolia. Toinen valmennettavista näki kokemuksen olevan 

sama etänä ja kasvokkain tapahtuvissa valmennuksessa. Toinen piti normaali 

tilanteessa viiteen kertaan rajausta hyvänä eli etävalmennus toimii hyvänä lisänä, 

mutta ei korvaavana kasvokkain tapahtuvalle valmennukselle. Molemmat ottaisi-

vat käyttöön etävalmennus vaihtoehdon tulevaisuudessa, jos sellainen mahdolli-

suus tulisi eteen toisessa palvelussa. 

 

Kaikki valmentajat uskovat etätyöskentelyn lisääntyvän, mutta toivoivat ettei se 

syrjäyttäisi tai korvaisi kasvokkain tapahtuvaa työskentelyä koskaan. Kuitenkin 

valmentajat kokivat, että myös tälle työvälineelle oli oma paikkansa ja tarpeensa. 

Valmentajat myös uskoivat koronaviruksen tulleen niin yllättäen, että ei oltu val-

miita sovellusten kanssa ja niitä tulisi kehittää jatkossa entisestään. Nuoret halut-

taisiin kehittämiseen mukaan, jotta toiminta olisi asiakaslähtöistä. 

 

Yhteisöllisyys ja sosiaalinen vuorovaikutus on ensisijainen lähtö-

kohta ja taito. Sitä harjoitellaan myös nuorten kanssa. Etänä se voi olla haaste, 

jos ollaan vain omassa kuplassa kotona. 

 

Tällaisen digiloikan jälkeen ei voi pakittaa vaan tulee uusia alustoja 

ja kehitetään erilaisia alustoja. Tulee näkymään sosiaali- ja terveyspuolella en-

tistä vahvemmin. 
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6.2 Kohtaamisen ja vuorovaikutuksen kokemus etävalmennuksessa 

 

Molemmat valmennettavat kertoivat aluksi, miten he itse ajattelivat termistä vuo-

rovaikutus. Vuorovaikutus valmentajan kanssa ei toisen valmennettavan mukaan 

vaadi kameraa vaan äänestä pystyi tulkitsemaan ja tunnustelemaan toista. Kum-

pikaan ei kuitenkaan pystynyt sanomaan onko vuorovaikutus helpompaa vai vai-

keampaa etänä kuin kasvokkain. Toinen valmennettavista on puolestaan pitänyt 

jokaisella kerralla kameraa päällä ja kertoikin vuorovaikutuksen onnistuvan juuri 

sen ansiosta samalla tavalla kuin kasvokkain. Kumpikaan ei ole kokenut tul-

leensa väärinymmärretyksi kertaakaan.  

 

Valmentajien puheissa nousi taas ilmi kameran tärkeys etävalmennuksissa. 

Osalla nuorista ei ollut kameraa ja se jätti vuorovaikutuksesta paljon pois. Kame-

ran kanssakaan ei kehonkieli ja energia välittynyt samalla tavalla kuin kasvok-

kain. Nuori ei myöskään keskittynyt välttämättä valmentajaan vaan saattoi pelata 

tai selailla internettiä samaan aikaan. 

 

Kasvokkain tapahtuvassa kohtaamisessa ei ikinä tiedä mitä on vas-

tassa. Tärkeintä on olla ihminen ihmiselle ja oma itsensä. Sama juttu kasvotusten 

sekä etänä haistellaan ihan rauhassa millainen tyyppi vastapäätä sekä valmen-

taja, että valmennettava. Tutustuu rauhassa. 

 

Asioita jää puuttumaan, kun ollaan vain kameran välityksellä. Esi-

merkiksi huomaa nuoresta, että näyttääkin tavattaessa huonokuntoisemmalta 

mitä kameran välityksellä näytti. Kokonaisvaltaisen habituksen näkeminen haas-

teellista. 

 

Kysyttäessä mikä on ollut hankalampaa toinen valmennettava nosti esiin matka-

puhelimella tapahtuvat etävalmennukset, jotka olivat hankalia eikä niistä saanut 

kunnolla tuotua itseään esille. Toinen valmennettava ei nähnyt mitään asiaa han-

kalampana ja hänen mukaansa oli helppo puhua kaikista asioista sekä etänä että 

kasvokkain. Omien tunteiden ilmaisu sanoina onnistuu haastateltavien mielestä 

hyvin, vaikka toinen myöntääkin, ettei se aina ole ollut helppoa. Koronan aikana 
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toista oli tympäännyttänyt, ettei ole voinut nähdä kasvokkain sillä hän näkee siinä 

jotain selittämätöntä eroa kuitenkin. 

 

Puhelimella hoidetut asiat hankalia. Se ei vaan ikinä toimi. En osaa 

kummemmin perustella, se ei vaan toimi 

 

Valmennettavien mielestä valmennuskerrat etänä sekä kasvokkain olivat saman-

laisia pieniä eroja lukuun ottamatta.  Toinen oli huomannut kasvokkain keskuste-

luun tulevan enemmän arkisia asioita, mutta huomauttaa myös koronan takia ar-

kisten asioiden olevan siellä neljän seinän sisällä. Toisen mielestä valmentaja ei 

pidä niin paljon etävalmennuksesta vaan nauttii työstään enemmän kasvokkain 

ja olikin kysynyt tätä myös valmentajalta suoraan. Kumpikaan ei nähnyt, että etä-

valmennuksessa olisi vaikeampi käsitellä mitään asioita. 

 

Onnistuu hyvin molemmissa. Kasvokkain saa paremmin puhuttua, 

vaikka en sinällään tiedä mistä se johtuu. Tosi vaikea sanoa, että mikä siinä on. 

 

Valmennettavien haastatteluissa nousi esiin, kuinka etävalmennuksissa oli hel-

pompi keskittyä eikä katse harhaillut esimerkiksi ikkunasta pihalle. Kuuntelemi-

nen onnistui ja kaiken ymmärsi, mutta oli helpompaa, kun oli jotakin oheistoimin-

taa samalla. Tosin etävalmennuksissa voi mennä hetki aikaa herätä, kun nousee 

suoraan sängystä. 

 

Etäkertoja tekee silleen esim. Nousee suoraan sängystä eli vaikuttaa 

siihen valmistautumiseen. Olisi eri, jos pitäisi lähteä liikkeelle johonkin paikkaan. 

Välillä tuntui hyvältä ja välillä tuntui, että käynnistyminen vie aikaa ja itseä vaikea 

saada aikaisemmin ylös. Toisaalta ei tarvinnut pelätä pommiin nukkumista. 

 

Pystyy käytännössä tekemään aivokuolleena asioita samalla, kun 

keskustelee ihmisten kanssa. Se rentouttaa. Ei tarvitse miettiä mitä se ihminen 

miettii musta, pystyy kuuntelemaan ja antamaan vastauksia samalla. Se on ollut 

positiivista. 
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Tunteiden välittyminen vaihteli jokaisen nuoren kohdalla ja siitä oliko kamera käy-

tössä vai ei. Valmentajat nostivat esiin, että täytyi kysellä suoria kysymyksiä ja 

puhua enemmän, koska etänä myös pystyi peittelemään tunteita enemmän. Val-

mentajien mielestä oli myös tärkeää lukea tilanteita ja antaa myös etänä hiljaisille 

hetkille aikaa. 

 

Jos aihe liippaa sellaista, että vaikka toinen itkee niin ei pysty saa-

vuttamaan lohduttamista samalla tavalla kameran kanssa, jos istuisi vieressä tun-

tuu, että osaisi paremmin lohduttaa. 

 

Valmentajat eivät nähneet eroavaisuuksia välittämisen osoittamiseen ja sosiaali-

seen läsnäoloon etänä tai kasvokkain, kaikki samat asiat nousivat esiin molem-

missa valmennusvaihtoehdoissa. Kaikki valmentajat toivat esiin, että ammatti-

identiteetti ja oma persoona oli samanlainen, etänä sekä kasvokkain. Kielenkäy-

tössä kuitenkin nousi esiin virallisuus ja selkeämpi artikulointi etävalmennuk-

sessa. 

 

Pyrkii tekemään samanlaista kuin kasvokkain tapahtuvasta valmen-

nuksesta. 

 

Samoilla asioilla voi osoittaa välittämistä, eli olemalla ajoissa, hoita-

malla sovitut asiat, kuuntelemalla, antaa kysellä asioita, että on vastavuoroista. 

 

Riippuu onko kamera käytössä ja tunteeko nuorta ennestään, jos ta-

paa ensimmäisen kerran nuoren etänä on haastavaa, koska ei näe kunnolla 

eleitä ja ilmeitä. Puhumalla ei välttämättä oma persoona valmentajana välity ja 

voi vaikuttaa jäykemmältä mitä on. Oon oikeasti ”easy going”. Rennompaa olla 

livenä. 

 

Kaikkien mielestä näytön jakaminen oli helppoa ja sen avulla pystyi samat asiat 

käymään läpi. Kuitenkin valmennettavista toinen mainitsi, että joitakin tehtäviä 

olisi mukavampi tehdä kasvokkain, vaikka tykkäsikin paljon olla tietokoneella. 
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Valmennuskerran eroista puhuttaessa valmentajat nostavat esiin eri asioita. Kas-

vokkain tehtiin yhdessä ja etänä valmentaja ohjasi enemmän. Kasvokkain sai 

enemmän aikaan ja oli helpompi ottaa lisää asioita käsiteltäväksi, kun taas etänä 

tekemiseen kului enemmän aikaa. Kuitenkin esiin nousi myös, kuinka suunnitte-

leminen oli tärkeämpää etänä, koska tunti saattoi kulua hitaammin. 

 

Helpompaa tehdä asioita, jos ollaan saman koneen äärellä. Etäval-

mennuskerrat on yllättävämpiä ja yleisluontoisempia luonteeltaan. Kasvokkain 

saa enemmän asioita valmiiksi ja enemmän konkretiaa. 

 

Kysyessämme mitä sanottavaa etävalmennuksesta oli vapaasti toinen valmen-

nettavista vakavoitui ja kertoi yksityisyyden sekä salassapitoasioiden mietityttä-

vän etävalmennuksessa. Hän toivoisi jokaisella olevan mahdollisuus itse vaikut-

taa mitä alustaa käytetään omista henkilökohtaisista asioista puhumiseen. Hän 

ei toivoisi Teams-sovellusta käytettävän edes tässä meidän teemahaastattelus-

samme, vaikka koki sovelluksen toimivan hyvin ja henkilökohtaisia asioita ei käyty 

läpi.  

 

Tärkeetä itselle tarkistaa aina yksityisasiat ja asetukset. Oisin valmis 

vaikka maksamaan siitä, että on turvattu yksityisyys ja tietoturva. -- Mietityttää, 

kun kaikki asiakkaat eivät ole IT velhoja eikä osaa tarkistaa, vaatia tai asentaa 

ohjelmia. 

 

Jokaisen valmentajan mielestä etävalmennus oli hyvä mahdollisuus työväli-

neenä, mutta kuntoutuksen tulisi pohjautua kasvotusten tapahtuvaan valmennuk-

seen. Monella nuorella oli tavoitteena toimintakyvyn nostaminen, jota etävalmen-

nus ei suoraan tue, mutta kuitenkin täydensi tavoitteita kokonaisvaltaisesti hyvin. 

Yksi valmentaja myös muistutti, että poikkeustilanteen aikana tavoitteet olivat 

muuttuneet, koska ulkona liikkumista oli rajoitettu ja siksi ei pystytty poistua ko-

deista. 

 

Toimii ja on hyvä, että on vaihtoehtona, mutta ei korvaa kasvokkain 

tapahtuvaa valmennusta. Ei tule hukkakäyntejä. Kodin turvassa voi keskustella 

isoista asioista. 
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6.3 Teknologian vaikutus vuorovaikutukseen etävalmennuksessa 

 

Molemmille valmennettaville teknologia käyttö oli helppoa ja luontaista. Molem-

mat myös omistivat hyvät laitteet, joihin oli helppoa ottaa käyttöön tarvittavat alus-

tat. Toisella oli etävalmennuksessa pelkkä mikrofoni käytössä ja toisella mikrofoni 

sekä kamera. 

 

Teknologian käyttö täysin luontaista. Haluan oppia ja omaksua ko-

koajan uutta. IT-alan ihmisenä tietää jo aika hyvin kaikki digipalvelut. 

 

Perehdytys etävalmennukseen vaihteli valmentajien välillä. Osa oli saanut sovel-

luksia varten perehdytystä kollegoilta ja esimieheltä sekä Teams koulutusta, 

mutta varsinaista perehdytystä itse etävalmennukseen ja sen menetelmiin ei ol-

lut. Kumpikaan valmennettavista ei saanut opastusta sovellusten käyttöön, mutta 

ovat sitä mieltä, että olisivat saaneet apua tarvittaessa. Molemmat valmennetta-

vat olivat käyttäneet Skypeä ennenkin, mutta Teams oli uusi molemmille. Kum-

matkin kuitenkin kokivat, että Teamsin käyttö oli helppo oppia. 

 

Teams tuntui ihan super helpolta ja super yksinkertaiselta. 

 

Valmentajien mielestä kaikki sovellukset olivat toimineet pääsääntöisesti hyvin, 

mutta matkapuhelimella oltaessa verkko saattoi olla heikompi. Kaikki olivat käyt-

täneet aikaisemmin työssään useita eri sovelluksia. 

 

Teams sopii aika hyvin. Teams jatkossa käytössä, koska kaikista tur-

vallisin tietoturvan kannalta. 

 

Valmentajien mielestä sovellukset venyivät valmennukseen hyvin, mutta se riip-

pui millä sovellusta käytti. Esimerkiksi yksi valmentajista nosti esiin, että kuinka 

hankalaa lomakkeiden täyttö oli matkapuhelimella. 

 

Kelan linjauksesta kiinni. Itse ajattelee, että olisi helpompaa, jos olisi 

nuorelle tuttu alusta, mutta tietosuoja määrittelee sen. 
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7 ARVIOINTI JA POHDINTA 

 

 

7.1 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksessa etsimme vastauksia tutkimuskysymyksiimme. Miten verkkoval-

mennus vaihtoehdon valinneet kokevat valmennukseen osallistumisen? Tulok-

sista ilmenee, että haastateltaville kokemus verkkotapaamisesta on ollut pääasi-

allisesti positiivista. Positiiviseen kokemukseen vaikuttavat tekijät etävalmennuk-

sessa olivat joustavuus, helppokäyttöinen sovellus ja laitteiden toimivuus. Am-

matillisessa kuntoutuksessa etävalmennus vaihtoehto on perusteltu. Etävalmen-

nus vaihtoehto tarjoaa tärkeäksi koettua joustavuutta, esimerkiksi vaikeana päi-

vänä nuoren on kuitenkin helppoa asettua tietokoneelle tai valmennus voidaan 

järjestää etänä nuoren ollessa toisella paikkakunnalla. Eli asiakkaan elämäntilan-

teen voi moninaisesti ottaa huomioon ja etätapaamisen voi järjestää mahdolli-

sista erilaisista rajoitteista huolimatta.  

 

Aikamme nykynuoret ovat suurilta osin luontevia teknisten laitteiden ja sovellus-

ten käyttäjiä, mutta kuitenkaan ei voida olettaa, että näin on jokaisen kohdalla.  

Kaikilla ei ole välttämättä mahdollisuutta hankkia tarvittavia laitteita tai sovelluk-

sia. On tärkeää, että kaikki laitteita käyttävät henkilöt saavat tarvittaessa opas-

tusta ja tukea.  

 

Minkälaista on asiakkaan ja työntekijän välinen kohtaaminen ja vuorovaikutus 

etävalmennuksessa? Vuorovaikutuksessa vaikuttaa se, että näkeekö toisesta sa-

natonta viestintää, habituksen ja esimerkiksi ympäristöä, mitä henkilö havainnoi. 

Kameran ja mikrofonin ollessa käytössä kohtaaminen ja vuorovaikutus onnistuu 

samalla tavalla kuin kasvokkain. Kuitenkin kaikki haastateltavat toivat esiin, että 

kasvokkain tavattaessa vuorovaikutuksessa on jotain selittämätöntä erityisyyttä. 
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Saamamme tulokset ovat samankaltaisia kuin Kelan teettämässä laajassa tutki-

muksessa ”Kokemuksia etäkuntoutuksesta, Ketterästi kuntoon, tutkimus etäkun-

toutusmenetelmien käytettävyydestä” (2019). Tutkimuksessa terveydenhuollon 

työntekijät ja heidän potilaansa ovat tavanneet videovälitteisesti. Tutkimuksessa 

selvitettiin, kuinka potilaat sekä heidän työntekijänsä ovat kokeneet nämä tapaa-

miset, verrattuna kasvokkain toteutettavaan tapaamiseen. Tuloksissa käy ilmi, 

että potilaat tässä tutkimuksessa sekä heidän terapeuttinsa eivät myös kokeneet 

tapaamisten juurikaan eroavan kasvokkain tapahtuvasta tapaamisesta. Potilaat 

olivat kokeneet videovälitteisen tapaamismahdollisuuden samalla tavalla myös 

joustavammaksi. (Ritola, Saarni & Oksanen ym., 2019, s. 14).  

 

Kuinka teknologia asiakkaan ja työntekijän välissä vaikuttaa kokonaisvaltaisesti 

vuorovaikutukseen? Tuloksissa ilmenee, että haastateltavat nuottivalmennetta-

vat pystyivät puhumaan henkilökohtaisista asioistaan myös etänä. Voi siis pää-

tellä, että vuorovaikutus ja kokemus kohtaamisesta on onnistunut, kun asiakkaan 

ja työntekijän välillä on molemminpuolinen luottamus. Kuitenkin haastatteluissa 

ilmeni huoli tietoturva-asioista. Vaikka luottamus on syntynyt asiakkaan ja työn-

tekijän välille ei luottamus käytettäviin sovelluksiin ja alustoihin ole välttämättä 

syntynyt. On tärkeää, että asiakas voi luottaa käytettyihin alustoihin ja sovelluk-

siin, jotta hän uskaltaa keskustella henkilökohtaisista asioistaan.  

 

7.2 Tulosten hyödyntäminen ja arviointi 

 

Helsingin Diakonissalaitoksen nuorten Vamos palvelut ja Kela voivat halutessaan 

hyödyntää saamiamme tuloksia kehittäessään omia etäpalveluitaan, verkossa ta-

pahtuvaa ohjausta tai etäkuntoutusta tulevaisuudessa. Toivomme tutkimuk-

semme tuloksien vahvistavan sitä näkökulmaa, että asiakkaan ja työntekijän ko-

kemuksen mukaan etänä toteutetussa valmennuksessa ja kasvokkain toteute-

tussa valmennuskerrassa ei ollut merkittäviä eroja kohtaamisen ja vuorovaiku-

tuksen näkökulmasta. Tämä on kannustava tieto etäpalveluita kehittäessä.  

 

Tulosten perusteella etätyöskentelyn perehdytyksessä olisi hyvä ottaa huomioon 

ammattilaisten näkökulmasta käytettävien sovellusten moninaisuus sekä moni-

puolisuus. Kelan teettämässä tutkimuksessa koskien etäkuntoutusta tulee ilmi, 
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että esimerkiksi etäteknologian olisi hyvä olla monikäyttöistä ja kattavaa niin, että 

ei tarvittaisi useita sovelluksia. (Salminen & Hiekkala 2019, s. 292.) Uusia sovel-

luksia ja palveluita kehittäessä tulisi ottaa huomioon asiakaslähtöisyys, jotta väl-

tetään ennakko- ja epäluulot niitä kohtaan sekä ne koettaisiin käyttäjäystävälli-

siksi. Sovellukset, jotka toimivat ilman latausta myös selaimella saivat haastatte-

luissa kiitosta esimerkiksi Teams-sovellus.  

 

Erityisesti nuottivalmentajien haastattelussa korostui, että kameran käyttö on tär-

keää, jotta ammattilaisena voi tehdä nuoresta havaintoja ja nähdä kokonaisval-

taisen habituksen. Se on oleellista, jos esimerkiksi työnkuvaan kuuluu arvioida 

nuoren kuntoa tai vointia. Tämä on ongelmallista siinä mielessä, että kaikilla asi-

akkailla ei välttämättä ole varallisuutta tai mahdollisuutta hankkia sopivia laitteita. 

NUOTTI-valmennuksessa etänä tapahtuvat valmennuskerrat on rajattu maksi-

missaan viiteen kertaan, joten tässä kyseisessä palvelussa ei tarvitse olla pel-

kästään etänä tehtyjen havaintojen varassa. 

 

7.3 Eettinen tarkastelu 

 

Puhuttaessa ihmisen henkilökohtaisista asioista on tärkeää, että asiakas, tässä 

tapauksessa nuottivalmennettava voi luottaa sekä omaan valmentajaan ja siihen 

tekniseen laitteeseen ja sovellukseen, mikä on käytössä. Salassapito ja tieto-

turva-asiat ovat ensisijaisen tärkeitä ja ne koettiin tärkeäksi haastatteluissa sekä 

valmentajien että valmennettavien mielestä. Etätapaamisissa korostuu molem-

minpuolinen luottamus, että esimerkiksi ollaan sellaisessa tilassa, jossa ei ole 

muita henkilöitä kuulemassa käytyjä keskusteluja.  

 

Teknologia tarjoaa meille paljon uusia mahdollisuuksia, se myös sisältää erityistä 

ja erilaista vastuuta eettisesti, digityöskentelyn sopivuudesta ja tehokkuudesta, 

nämä ovat tärkeää ottaa huomioon. (Goldkind, Wolf & Freddolino, 2019, s. 2.) 

Kelan etäkuntoutuksessa palveluiden tuottajat vastaavat siitä, että käytettävät yh-

teydet ja sovellukset ovat tietosuojattuja ja tietoturvallisia. Yksityisyyden suojaa 

koskevat periaatteet noudattavat samoja periaatteita kuin kasvokkain toteute-

tussa kuntoutuksessa. (Nuotti-valmennus, Kelan kuntoutuksen palvelunkuvaus 

2020, s. 13.) 
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7.4 Tulosten pohdinta kirkonalan näkökulmasta 

 

Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan kohtaamallamme ihmisellä on elämässä Ju-

malan luoma tarkoitus ja siksi hänen elämäntarinansa ja kokemuksensa ovat ai-

nutlaatuisia. Kohtaamme monesti asiakkaan työssämme esimerkiksi hänen ol-

lessa vaikeassa elämäntilanteessa, tällöin vähintä mitä voimme ammattilaisena 

tehdä, on saada ihminen kokemaan, että hän tulee kuulluksi sekä nähdyksi, että 

hänen asiansa on tärkeä ja teemme voitavamme hänen asioitaan edistääkseen.  

 

Ihmisten välinen vuorovaikutus on parhaimmillaan voimaannuttavaa, kun ihmi-

nen kokee tulevansa kohdatuksi, hyväksytyksi sellaisenaan. Eli voimme pohtia, 

onko kohtaaminen, rinnalla kulkeminen ja läsnä oleminen sidonnainen ympäris-

töön, jossa tapaamme konkreettisesti kasvokkain? Ammattihenkilö kykenee luo-

maan etäkohtaamisessakin tilan, joka kannattelee yhteyttä. (Thitz, 2019.)  

 

Verkkovälitteisille tapaamisille on paikkansa varsinkin nuorisotyön kentällä. Esi-

merkiksi on nuoria, jotka voivat kokea internetin tarjoavan mahdollisuuden purkaa 

vaikeaa elämäntilannettaan. Jos ei kykene keskustelemaan tunteistaan kasvok-

kain, verkkoympäristö voi madaltaa kynnystä ottaa ammattiauttajaan yhteyttä. Di-

gitaalisen kommunikaation välineet ovat osa tämän päivän vuorovaikutusta. 

(Thitz, 2019.) Sosiaalinen media on esimerkiksi tärkeä kanava kohdata ja tavoit-

taa etenkin nuoria.  

 

Nuottivalmentajien haastatteluissa havaitsimme, että ruudun välitykselläkin täy-

tyy olla kohtaamisen ammattilainen. On luotava turvallinen tila myös verkkoym-

päristössä ja saavutettava tarvittava luottamus, jotta asiakkaat voivat kertoa hen-

kilökohtaisista asioistaan. Saamamme tulokset voivat vahvistaa sitä käsitystä, 

että kohtaaminen ja vuorovaikutus onnistuu myös diakonia- tai kirkon nuoriso-

työssä verkkoyhteyksin.  

 

Ammatillisesti haluamme edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja 

kunnioittaa jokaisen ihmisen ainutlaatuista ihmisarvoa, myös työskenneltäessä 

verkkovälitteisesti. Ammatillisessa kasvussa haluamme olla rohkeita kehittämään 
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myös kirkon alalla etäyhteyksin toteutettuja tapaamisia. Kirkon nuorisotyöntekijän 

eettisiä ohjeita ovat armahtavaisuus, rehellisyys sekä oikeudenmukaisuus. (Kas-

vatusten ja nuorten asiantuntijat KNT RY, kirkon nuorisotyöohjaajan eettiset oh-

jeet, i.a.) Toivomme, että tulevaisuuden työntekijöinä edustamme näitä arvoja 

asiakaskohtaamisissa, myös työskennellessä verkkoympäristössä.  

 

7.5 Pohdinta 

 

Alun perin jo opinnäytetyömme aihetta valittaessa, olimme kiinnostuneet ver-

kossa tapatuvasta sosiaalityöstä, koska koimme sen olevan tulevaisuudessa so-

siaalialan tärkeä menetelmä ja työkalu. Koko tekemämme tutkimus lopulta antoi 

meille enemmän kuin osasimme odottaa. Me rohkaistuimme ja ilahduimme siitä, 

että laadukasta, eettistä ja asiakaslähtöistä verkossa tapahtuvaa ohjausta on 

mahdollista tehdä ja toteuttaa sekä kuinka videovälitteiset tapaamiset koettiin asi-

akkaiden puolelta monin tavoin positiiviseksi. 

 

Halusimme selvittää, että onko kohtaaminen ja vuorovaikutus erilaista ruudun vä-

lityksellä kuin kasvokkain ja koemme, että saimme tähän vastauksen. Parhaim-

millaan etävalmennus ja kasvokkain tapahtuva NUOTTI-valmennus tukee toisi-

aan monipuolisesti käytettynä. Etävalmennus vaihtoehdon tarjoaminen on asia-

kaslähtöistä ja mahdollistaa valmennuskerran onnistumisen myös erilaisissa elä-

män tilanteissa. 

 

Maailmanlaajuinen koronapandemia on vaikuttanut sosiaalialan työkentillä mo-

nenlaisesti. Myös NUOTTI-valmennus toteutettiin keväällä 2020 Sosiaali- ja ter-

veysministeriön ohjeistuksen mukaisesti pääasiassa etänä. Haastateltavat toivat 

esiin, että eivät kokeneet etävalmennuksen olevan merkittävästi erilaista kuin 

kasvokkain tapahtuva valmennus, mutta kuitenkin kaipasivat kasvokkain tapah-

tuvia tapaamisia, niissä oli haastateltavien mukaan kuitenkin jotain selittämätöntä 

erityisyyttä. Pohdimme, että onko se selittämätön erityisyys sitä, että kuitenkin 

konkreettisesti kasvokkain läsnä ollessa havaitsemme toisesta enemmän sana-

tonta viestintää. Esimerkiksi kuvaruudussa näemme vain osan ihmisestä, usein 

vain sen minkä ihminen valitsee ruudulla näyttää. Aidon yhteyden luomiseen kui-
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tenkin kaipaamme oikeita ihmiskontakteja, monille nuorille esimerkiksi vain hiljai-

nenkin läsnäolo konkreettisesti vierellä voi olla merkityksellinen. Pohdimme, että 

ovatko verkkovälitteiset tapaamiset kuitenkin tietyllä tavalla rutiininomaisia, että 

onko kasvokkain itsestä ja omasta persoonallisuudesta mahdollista antaa enem-

män. Tämä puoli on myös hyvä tiedostaa, että kaikkia palveluita ei ole kannatta-

vaa korvata täysin etäpalveluilla. 

 

Tapaamiset ja valmennuskerrat saattavat olla monelle syrjäytymisvaarassa ole-

valle nuorelle niitä vähäisiä kontakteja ja siksi ovat erittäin tärkeitä ja merkityksel-

lisiä. Nuoren ammatillisessa kuntoutumisessa tavoitteena on muun muassa tu-

kea ja edistää vaikeassa elämäntilanteessa olevien ja syrjäytyneiden nuorten elä-

mänhallintaa, toimintakykyä, valmiuksia, kykyä opiskella ja työllistyä (Koski, 

2019). Nuoren ammatillisessa kuntoutuksessa on yhteiskunnallisesti katsottuna 

monta ennaltaehkäisevän nuorisotyön näkökulmaa. Nuoren ammatillisen kuntou-

tumisen tavoitteena on, että kuntoutus voisi käynnistyä matalalla kynnyksellä 

sekä varhaisessa vaiheessa, näin ehkäistään vaikeuksien pitkittymistä ja moni-

mutkaistumista ennalta. (Koski, 2019.) Myös nuoren kiinnittyminen työelämään 

tai opiskeluun ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Etäkuntoutus vaihtoehto esimer-

kiksi NUOTTI-valmennuksessa on nimenomaan mielestämme mahdollisuus, 

joka on hyvä ja perusteltua olla tarjolla. Nuoria on tärkeää kohdata heidän 

omassa toimintaympäristössään, myös verkossa. 

 

Palveluiden digitalisoiminen mahdollistaa palveluiden saatavuuden ja saavutet-

tavuuden tasapuolisesti ympäri Suomea. Digipalvelut mahdollistavat asiakkaiden 

tavoittamisen ja tapaamisen myös tällaisena poikkeuksellisena maailmanaikana, 

jonka koronaviruspandemia on aiheuttanut. Verkkoympäristössä tehtävä työ on 

keskeistä molemmissa, sosionomin ja kirkon nuorisotyöntekijän työssä, siksi 

osaamista ja tietotaitoa on hyvä kehittää ammatillisen kehityksen näkökulmasta.  

 

Tietoturva-asiat ja palveluiden luotettavuus mietityttävät varmasti monia terveys- 

ja sosiaalipalveluiden asiakkaita. Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto on 

varmasti vielä pitkään monilla mielessä, kun satojentuhansien asiakkaiden hen-

kilökohtaisia tietoja päätyi hakkerin kautta vääriin käsiin. Miten sosiaali- ja ter-

veyspalvelut ansaitsevat käyttäjien luottamuksen, jos tällainen tietomurto on edes 
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mahdollinen. Voimme myös pohtia läpinäkyvyyttä siinä mielessä, että tietävätkö 

asiakkaat millaisia asioita heistä on kirjattuna eri järjestelmiin ja kuka niitä pääsee 

lukemaan tai tarkastelemaan. Asiakkaiden tiedottaminen kaikista käytännöistä on 

ensisijaisen tärkeää, koska se lisää läpinäkyvyyttä ja siten luotettavuutta. 

 

Nuottivalmentajien haastattelussa tuli ilmi heidän ihailtava ammattietiikkansa 

sekä aito halu kehittää etävalmennusta asiakaslähtöiseksi. Pohdimme sitä, että 

miten tärkeää on ammatillisesti suhtautua ennakkoluulottomasti uusiin työvälinei-

siin ja toisaalta pyrkiä tarkastelemaan niitä kriittisesti. Haluamme tulevaisuuden 

ammattilaisina olla myös ennakkoluulottomia uusien työvälineiden sekä menetel-

mien käyttäjiä sekä hyödyntää niiden tuomia ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia so-

siaalialan töissä. Asiakaslähtöisessä kehittämisessä on tärkeää kuunnella nimen-

omaan asiakasta itseään. Asiakaslähtöinen kehittäminen lisää myös osallisuutta 

ja kuitenkin jokainen meistä on oman itsensä paras asiantuntija, joten olisi hie-

noa, että asiakkaat saisivat vaikuttaa mahdollisimman paljon myös etäpalvelui-

den kehittämiseen. 

 

Tiivistettynä voisi sanoa, että etäkuntoutus ja etänä tapahtuva valmennus koe-

taan hyvänä työvälineenä sekä asiakkaiden että työntekijän näkökulmasta. Tu-

loksista ilmeni, että etänä toteutettava valmennus on hyvä olla vaihtoehtona kas-

vokkain tapahtuvan valmennuksen lisäksi. Vuorovaikutus ja kohtaaminen onnis-

tuu hyvin myös videovälitteisesti. 
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LIITE 1. TEEMAHAASTATTELU 

 

Nuottivalmennettavalle: 

 

TEEMA: AJATUKSIA ETÄVALMENNUKSESTA YLEISESTI 

 

• Miksi valitsit mahdollisuuden verkon kautta tapahtuvaan valmennukseen? 

• Oletko käyttänyt muita sosiaalisia medioita vapaa-ajalla? Entä muita ver-

kossa tapahtuvia sosiaalipalveluita?  

• Mitä ja mihin? (Kavereille viestittely, valmentajan kanssa asioista sopimi-

nen)  

• Mitä ajattelet etävalmennus mahdollisuudesta? 

• Missä olet kun käytät etävalmennusta? –Kotona, kahvilassa, jossain muu-

alla? 

 

TEEMA: KOKEMUKSIA ETÄVALMENNUKSESTA 

 

• Montako kertaa olet ollut etävalmennuksessa? 

• Miten koet, että etävalmennukset ovat sujuneet? Onko laitteiden kanssa 

ollut esimerkiksi ongelmia? 

• Onko osallistuminen etävalmennuksessa tapaamiseen matalampi vai kor-

keampi? Miksi? 

• Miten etävalmennus sopii mielestäsi Nuottivalmennukseen ja ammatilli-

seen kuntoutukseen? 

 

TEEMA: KOHTAAMINEN JA VUOROVAIKUTUS 

 

• Mitä sana vuorovaikutus sinulle tarkoittaa, miten käsität sen? 

• Miten koet vuorovaikutuksen valmentajasi kanssa etävalmennuksessa? – 

Onko helppoa tai vaikeaa jutella? Pystytkö ilmaista itseäsi samalla tavalla 

kuin kasvokkain, näetkö valmentajan kasvojen ilmeitä, pystytkö päättele-

mään valmentajasi tunteita? 

• Mitkä asiat etävalmennuksessa ovat tuntuneet hyvältä? 
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• Onko joku asia tuntunut etävalmennuksessa hankalemmalta ja vaikeam-

malta, kuin esimerkiksi kasvokkain tapahtuvassa valmennuskerrassa? 

• Käytetäänkö tunteita ilmaisemaan hymiöitä vai välittyykö kameran ja mik-

rofonin välityksellä tunteet keskustellessa?  

• Onko tunteiden ilmaiseminen sanallisesti sinulle helppoa?  

• Miten keskittyminen ohjaajan kanssa tehtäviin tehtäviin tai keskusteluun 

onnistuu etävalmennuksessa? Miten se onnistuu kasvokkain tapahtu-

vassa tapaamisessa? 

• Onko etävalmennuksessa syntynyt väärinymmärryksiä valmentajan 

kanssa keskusteltaessa? 

• Eroaako kielenkäyttösi etävalmennuksessa tai kasvokkain tapahtuvassa 

valmennuksessa? Jos eroaa, miten ja miksi? 

• Millaisia eroavaisuuksia keskustelussa on kasvokkain tapahtuvassa val-

mennuksessa ja etävalmennuksessa?  

• Mitä asioita on helpompi tai vaikeampi käsitellä etävalmennuksessa, ver-

rattuna kasvokkain tapahtuvaan valmennukseen? –Miksi? 

 

TEEMA: VALMENTAJA JA VALMENNETTAVA, TAPAAMINEN RUUDUN VÄLI-

TYKSELLÄ 

 

• Mitä eroa on mielestäsi yleisesti etävalmennuksessa ja kasvokkain tapah-

tuvassa valmennuskerrassa? 

• Miten kasvokkain tapaamisessa tai etävalmennuksessa oleminen eroaa 

kokemuksena ja sisällöllisesti toisistaan? Esimerkiksi käyttekö läpi eri asi-

oita? Miten kokemukseen vaikuttaa toisen ilmeet, äänenpainot hymiöt ja 

niin edelleen? 

• Miten valmistaudut etävalmennukseen ja kasvokkain tapahtuvaan tapaa-

miseen?  

• Millä tavoin keskustelu on vaikeampaa tai helpompaa etävalmennuk-

sessa? Esimerkiksi, toimiiko mikrofooni, saatko sanottua asiat samalla ta-

valla kuin kasvokkain, tuletko kuulluksi ja kuuletko hyvin valmentajaasi? 

• Millaista palautetta ylipäätään tahdot antaa etävalmennusvaihtoehdosta?  

-Sana on vapaa. 
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TEEMA: TEKNOLOGIA  

 

• Käytetäänkö tapaamisessa kameraa? 

• Käytetäänkö tapaamisessa mikrofonia? 

• Onko mahdollista chat-työkaluun? 

• Onko tai oliko sinulla sellaista laitetta käytettävissä, millä pääset Skype for 

Business sovellukseen? 

• Kuinka luontaista sinulle on erilaisen teknologian käyttö? Mitä muita 

verkko- tai digipalveluita käytät? 

• Saitko jonkunlaista opastusta Skype for Business sovelluksen käyttöön 

etävalmennuksessa? 

• Miltä tekniikan käyttäminen (Skype for Business) mielestäsi tuntuu etäval-

mennuksissa? Oliko se helppoa, vaikeaa, oliko ennalta tuttu? 

• Mitä ajattelisit, jos tulevaisuudessa tarjottaisiin uudelleen etävalmennusta 

tai etätapaamista ammatillisessa kuntoutuksessa?  
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Nuottivalmentajille:  

  

TEEMA: AJATUKSIA ETÄVALMENNUKSESTA YLEISESTI 

 

• Miten etävalmennuksen suunnittelu eroaa kasvokkain tapahtuvan valmen-

nuskerran suunnittelusta? 

• Minkälaisia mahdolisuuksia tai haasteita etävalmennus tuo työhösi muka-

naan? 

• Onko etävalmennusvaihtoehto vaikuttanut työhösi valmentajana, miten? 

• Tuntuuko, että tarvitsisit lisää koulutusta tai perehdytystä etävalmentami-

selle? –Jos kyllä, millaista? 

• Missä olet kun käytät etävalmennusta? – Toimistolla, kotona?  

 

TEEMA: KOHTAAMINEN JA VUOROVAIKUTUS 

 

• Miltä asiakkaan kohtaaminen tuntuu etävalmennuksessa verrattuna kas-

vokkain tapahtuviin valmennus kertoihin? 

• Millaisia keinoja sinulla on vuorovaikutuksen rakentumiseen nuottivalmen-

nettavan kanssa kasvokkain tapahtuvassa valmennuksessa? Entä etäval-

mennuksessa? 

• Huomaatko eroavaisuuksia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa etäval-

mennuksessa verrattuna kasvokkain tapahtuviin valmennuskertoihin? – 

Millaista? 

• Miten tunteet välittyy mielestäsi etävalmennuksessa? 

• Millä tavoin osoitat välittämistä kohtaamisissa työssäsi reaalimaailmassa? 

Entä etävalmennuksessa? 

• Millaista on sosiaalinen läsnäolo etävalmennuksessa? Miten teet asiak-

kaasta havaintoja tai millä keinoilla välität asiakkaalle läsnäoloa? 

• Eroaako kielenkäyttö etävalmennuksessa tai kasvokkain tapahtuvassa 

valmennuksessa? – Asiakkaan sekä oma kielenkäyttö. 

 

TEEMA: VALMENTAJA JA VALMENNETTAVA, TAPAAMINEN RUUDUN VÄLI-

TYKSELLÄ 
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• Onko mielestäsi etävalmennus vaihtoehto hyvä työväline Nuottivalmen-

nuksessa, eli ammatillisessa kuntoutuksessa? – Perustele 

• Mitä eroa on mielestäsi etävalmennuksessa ja kasvokkain tapahtuvassa 

valmennuskerrassa? 

• Toteutuvatko valmennuksen tavoitteet samalla tavalla etävalmennusta 

käytettäessä kuin kasvokkain tapaamisissa? 

• Onko työssäsi valmentajana sattunut asiakkaiden kanssa väärin tulkintoja 

tai väärinkäityksiä etävalmennuksessa? Jos kyllä,  onko eroa verrattaen 

kasvokkain tapahtuvassa valmennuksessa? 

 

TEEMA: TEKNOLOGIA 

 

• Miten koet tekniikan (Skype for business) toimivan? 

• Millaisia digipalveluita tai verkkopalveluita olet käyttänyt aiemmin työs-

säsi? Oliko Skype for Business tutut ennalta? 

• Saitko jonkunlaista opastusta tai perehdytystä Skype for Business sovel-

luksen käyttöön etävalmennuksessa? 

• Miten arvioisit Skype for Business sovelluksen soveltuvuutta etävalmen-

nuksen työkaluna? 

• Onko joku asia, tehtävä tai tavoite joka valmennuksessa toteutuu parem-

min, kun tapaaminen on etänä? Entä haastavammin? 

 

TEEMA: AMMATILLINEN NÄKÖKULMA JA KOKEMUS TYÖVÄLINEESTÄ 

 

• Kerro ajatuksistasi etävalmennuksesta tulevaisuuden ammatillisena työ-

välineenä 

• Miten etävalmennus sopii mielestäsi ammatilliseen kuntoutukseen? –

Mitkä ovat sen parhaat puolet ja mitä kehittäisit vielä? 

• Millaista palautetta ylipäätään tahdot antaa etävalmennusvaihtoehdosta?  

-Sana on vapaa. 
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LIITE 2. ASIAKKAAN SUOSTUMUS / TUTKIMUSLUPA   

 
 

ANNIINA MERISALO JA HENRI MATTSSON OPINNÄYTETYÖ, DIAKONIA-

AMMATTIKORKEAKOULU  

  

  

Allekirjoittamalla tämän lomakkeen suostun siihen, että osallistun opinnäy-

tetyön ”Kohtaaminen ja vuorovaikutus etävalmennuksissa” vapaaehtoi-

seen teemahaastatteluun.   

Allekirjoittamalla, tämän lomakkeen, minulla on koska tahansa mahdolli-

suus perua tämä̈ suostumus ilmoittamalla siitä Nuotti-valmentajalle tai 

opinnäytetyön tekijöille, jotka ovat Anniina Merisalo ja Henri Mattsson Dia-

konia-ammattikorkeakoulusta. Osallistumisesta kieltäytymisellä, osallistu-

misen keskeyttämisellä tai suostumuksen peruuttamisella ole minkäänlai-

sia seurauksia ja ei ole mitään vaikutusta kuntoutukseen tai muihin Kelan 

etuuksiin nyt tai myöhemmin.  

 
Aika ja paikka    Allekirjoitus  

 

____________________________                                           ______________________________ 
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LIITE 3. TIEDOTE ASIAKKAALLE / TUTKIMUSLUPA 

 

 

ANNIINA MERISALO JA HENRI MATTSSON OPINNÄYTETYÖ, DIAKONIA-

AMMATTIKORKEAKOULU  

  

Olemme Anniina Merisalo ja Henri Mattsson Diakonia-ammattikorkeakoulusta 

Helsingistä. Opiskelemme Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyöntekijöiksi ja 

teemme opinnäytetyötämme yhteistyössä Helsingin Nuorten Vamos palveluiden 

kanssa. Opinnäytetyömme tarkoituksena on tutkimuksella selvittää Nuottival-

mennuksen etävalmennuksen mahdollisia vahvuuksia ja kehittämiskoh-

teita nuorten ammatillisessa kuntoutuksessa. Tutkimuskysymyksemme ovat: Mi-

ten verkkovalmennukseen osallistuvat kokevat valmennukseen osallistumisen 

sekä minkälaista on asiakkaan ja työntekijän välinen kohtaaminen ja vuorovaiku-

tus etävalmennuksessa. Etsimme tutkimuksella myös vastausta kysymykseen, 

kuinka teknologia asiakkaan ja työntekijän “välissä” vaikuttaa kokonaisvaltaisesti 

vuorovaikutukseen.   

  

Haastatteluiden toteuttamiseen käytämme puolistrukturoitua teemahaastattelu 

menetelmää. Teemahaastattelu on keskustelunomainen tilanne eikä haastatte-

lussa käytetä yksityiskohtaisia tai tarkkoja kysymyksiä, vaan haastattelussa käy-

dään keskustelua ennalta sovittujen teemojen pohjalta niin, että vapaalle pu-

heelle ja keskustelulle jää mahdollisimman paljon tilaa.   

  

Mikäli asiakas toivoo, Vamoksen Nuotti-valmentaja voi olla mukana haastatte-

lussa. Asiakas voi valita haastattelupaikan, jonne me tulemme toteuttamaan tee-

mahaastattelun. Tarkoituksena on varata aikaa noin tunti haastattelulle. Haastat-

telemme asiakkaita niin, että toinen meistä toimii haastattelijana ja toinen kirju-

rina.   

  

Kaikki haastateltavat pysyvät anonyymeinä, eikä heidän henkilötietojansa tai mi-

tään muutakaan tietoa asiakkaasta kerätä haastattelun tai tutkimuksen yhtey-

dessä. Esimerkiksi asiakkaan nimi, ikä, sukupuoli tai asuinpaikka ja niin edelleen, 
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eivät ole relevantteja haastattelussa millään tavalla. Ainoastaan kokemus etäval-

mennuksesta Nuotti-valmennuksessa on edellytys haastatteluun osallistumi-

selle.   

  

Kunnioitamme tutkimustoiminnassamme haastatteluun osallistujan ihmisarvon 

loukkaamattomuutta, yksityisyyttä sekä huolehdimme tietosuojasta. Teemme 

haastattelut kasvokkain ja kirjoitamme vastaukset suoraan tietokoneelle, joka on 

salasanasuojattu. Mahdolliset paperille kirjoitetut vastaukset ja muistiinpanot 

viemme Diakonia-ammattikorkeakoulun tietosuoja-astiaan heti, kun tulokset 

on siirretty tietokoneelle, viimeistään marraskuussa 2020. Paperille ei kuitenkaan 

missään vaiheessa kerätä haastatteluun osallistuvien minkäänlaisia henkilötie-

toja. Kun opinnäytetyömme on valmistunut, poistamme keräämämme aineiston 

tietokoneelta, sillä tulokset ja niiden analyysi löytyvät valmiista opinnäytetyös-

tämme Theseuksesta.  

 

Haastattelun pohjalta teemoittelemme vastaukset ja esittelemme opinnäytetyös-

sämme niistä syntyneitä tuloksia, päätelmiä ja esittelemme työssämme vastaus-

ten pohjalta mahdollisesti suosituksia. Pyrimme tiivistämään teemojen keskeisen 

annin omin sanoin, käytämme mahdollisesti haastateltavien vastauksien pohjalta 

sitaatteja. Sitaateissa ei kuitenkaan paljastu minkäänlaisia henkilötietoja, koska 

niitä ei kerätä. 
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LIITE 4. TYÖNTEKIJÄN SUOSTUMUS / TUTKIMUSLUPA   

 
 

ANNIINA MERISALO JA HENRI MATTSSON OPINNÄYTETYÖ, DIAKONIA-

AMMATTIKORKEAKOULU 

  

  

Allekirjoittamalla tämän lomakkeen suostun siihen, että osallistun opinnäy-

tetyön ”Kohtaaminen ja vuorovaikutus etävalmennuksissa” vapaaehtoi-

seen teemahaastatteluun.   

 

Allekirjoittamalla, tämän lomakkeen, minulla on koska tahansa mahdolli-

suus perua tämä̈ suostumus ilmoittamalla siitä opinnäytetyön tekijöille, 

jotka ovat Anniina Merisalo ja Henri Mattsson Diakonia-ammattikorkeakou-

lusta. Osallistumisesta kieltäytymisellä, osallistumisen keskeyttämisellä tai 

suostumuksen peruuttamisella ole minkäänlaisia seurauksia. 

 
Aika ja paikka    Allekirjoitus ja nimen selvennys 

 

____________________________                                           ______________________________ 
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LIITE 5. TIEDOTE TYÖNTEKIJÄLLE / TUTKIMUSLUPA 

 

ANNIINA MERISALO JA HENRI MATTSSON OPINNÄYTETYÖ, DIAKONIA-

AMMATTIKORKEAKOULU  

  

Olemme Anniina Merisalo ja Henri Mattsson Diakonia-ammattikorkeakoulusta 

Helsingistä. Opiskelemme Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyöntekijöiksi ja 

teemme opinnäytetyötämme yhteistyössä Helsingin Nuorten Vamos palveluiden 

kanssa. Opinnäytetyömme tarkoituksena on tutkimuksella selvittää Nuottival-

mennuksen etävalmennuksen mahdollisia vahvuuksia ja kehittämiskoh-

teita nuorten ammatillisessa kuntoutuksessa. Tutkimuskysymyksemme ovat: Mi-

ten verkkovalmennukseen osallistuvat kokevat valmennukseen osallistumisen 

sekä minkälaista on asiakkaan ja työntekijän välinen kohtaaminen ja vuorovaiku-

tus etävalmennuksessa. Etsimme tutkimuksella myös vastausta kysymykseen, 

kuinka teknologia asiakkaan ja työntekijän “välissä” vaikuttaa kokonaisvaltaisesti 

vuorovaikutukseen.   

  

Haastatteluiden toteuttamiseen käytämme puolistrukturoitua teemahaastattelu 

menetelmää. Teemahaastattelu on keskustelunomainen tilanne eikä haastatte-

lussa käytetä yksityiskohtaisia tai tarkkoja kysymyksiä, vaan haastattelussa käy-

dään keskustelua ennalta sovittujen teemojen pohjalta niin, että vapaalle pu-

heelle ja keskustelulle jää mahdollisimman paljon tilaa. Tarkoituksena on varata 

aikaa noin tunti haastattelulle. Haastattelemme työntekijöitä niin, että toinen 

meistä toimii haastattelijana ja toinen kirjurina.   

  

Kaikki haastateltavat pysyvät anonyymeinä, eikä heidän henkilötietojansa tai mi-

tään muutakaan tietoa asiakkaasta kerätä haastattelun tai tutkimuksen yhtey-

dessä. Esimerkiksi työntekijän nimi, ikä, sukupuoli tai asuinpaikka ja niin edel-

leen, eivät ole relevantteja haastattelussa millään tavalla. Ainoastaan kokemus 

etävalmennuksesta Nuotti-valmennuksessa on edellytys haastatteluun osallistu-

miselle.   

  

Kunnioitamme tutkimustoiminnassamme haastatteluun osallistujan ihmisarvon 

loukkaamattomuutta, yksityisyyttä sekä huolehdimme tietosuojasta. Teemme 
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haastattelut kasvokkain ja kirjoitamme vastaukset suoraan tietokoneelle, joka on 

salasanasuojattu. Mahdolliset paperille kirjoitetut vastaukset ja muistiinpanot 

viemme Diakonia-ammattikorkeakoulun tietosuoja-astiaan heti, kun tulokset 

on siirretty tietokoneelle, viimeistään marraskuussa 2020. Paperille ei kuitenkaan 

missään vaiheessa kerätä haastatteluun osallistuvien minkäänlaisia henkilötie-

toja. Kun opinnäytetyömme on valmistunut, poistamme keräämämme aineiston 

tietokoneelta, sillä tulokset ja niiden analyysi löytyvät valmiista opinnäytetyös-

tämme Theseuksesta.  

 

Haastattelun pohjalta teemoittelemme vastaukset ja esittelemme opinnäytetyös-

sämme niistä syntyneitä tuloksia, päätelmiä ja esittelemme työssämme vastaus-

ten pohjalta mahdollisesti suosituksia. Pyrimme tiivistämään teemojen keskeisen 

annin omin sanoin, käytämme mahdollisesti haastateltavien vastauksien pohjalta 

sitaatteja. Sitaateissa ei kuitenkaan paljastu minkäänlaisia henkilötietoja, koska 

niitä ei kerätä. 
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