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osana sitä. Tästä seuraa uskomus, että digitaitojen kehittäminen kurssilla ei vai-
kuta työnhakuun, työllistymiseen ja työelämään. Nämä asiat olisi hyvä tunnistaa 
ja muistaa kohderyhmästä, kun palveluita kehitetään, jotta palvelulla on haluttu 
vaikuttavuus. 
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The aim of this thesis was to study the digital support experiences of the long-
term unemployed people in Helsinki, Finland. Digital support was provided in the 
form of a computer use course. The study examined the users’ experiences for 
the use of the Digirasti project which belongs to the City of Helsinki’s employment 
services so they can develop their services. 
 

The study sought answers to the following questions: What experiences do the 
long-term unemployed have of digital support? What are the benefits and / or 
disadvantages of digital support for the long-term unemployed? The study was 
carried out qualitatively and involved 13 long-term unemployed people from Hel-
sinki. The material was collected as thematic interviews and analysed by induc-
tive content analysis. 
 
According to the results, the long-term unemployed found digital support activat-
ing and useful. The benefits were recreation, development in digital skills and 
computer use. Challenges to the development and use of digital skills were the 
lack of equipment and loved ones. Due to the lack of equipment, there was no 
repetition of what was learned, so no skill was developed. The absence of loved 
ones was perceived as a challenge because there were no people to ask for 
advice when needed. 
 
The qualities of experience are feeling, intuitive, knowing, and believing. In this 
study, the experiences of the long-term unemployed consisted mostly of 
knowledge and feelings. Based on the results, the long-term unemployed expe-
rience the present moment, unemployment, loneliness and deprivation, as a 
whole life situation and not just as part of it. This leads to the belief that the de-
velopment of digital skills in a course does not affect job search, employment and 
working life. These things should be identified and remembered of the target 
group when services are developed so that the service has the desired effective-
ness. 
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 JOHDANTO 

 

 

Suomessa on tällä hetkellä käynnissä isot rakenteelliset muutokset ja yhteiskun-

tamme toimintoja muotoillaan uudenlaiseksi, digitaaliseksi. Digitaalisuus muuttaa 

yhteiskuntamme toimintatapoja ja palveluiden malleja. Tavoitteena on, että muu-

tos tekisi palvelut entistä toimivammiksi ja joustavammiksi. Yhteiskunnan digita-

lisoituminen tuo parhaimmillaan palvelut ja niiden käyttäjät yhteen. (Valtiovarain-

ministeriö. Julkisen hallinon digitalisaatio.) 

 

Kiinnostukseni tutkia digitaalisuuteen liittyviä asioita lähti omakohtaisista koke-

muksistani työskennellessäni sairaanhoitajan toimessa. Työntekoa pyrittiin te-

hostamaan erilaisin digitaalisin välinein, asiakaskontaktit ja hoitojaksosta palaut-

teen antaminen siirrettiin uusimpiin digitaalisiin sovelluksiin ja digitaalisille väli-

neille (älypuhelimille ja tableteille). Työpaikallani ohjeistettiin lisäämään sähköis-

ten palvelujen käyttöä esimerkiksi siten, että loppulausunnot hoidosta laitetaan 

vain sähköiseen muotoon ja asiakas pystyi loppulausunnot halutessaan lukea 

Kanta-palvelusta. Kanta-palvelu oli monelle asiakkaalle vieras ja esteenä käytölle 

oli se, että vaikka moni asiakas omistikin pankkitunnukset, ei niitä osattu tällai-

sessa palvelussa käyttää ja palvelun käyttö olisi vaatinut digilaitteen (älypuheli-

men, tabletin tai tietokoneen) nettiyhteydellä, mikä monelta iäkkäämmältä puut-

tui. Työpaikallani ei työntekoon käytettävien laitteiden eikä sovellusten käyttöön 

perehdytetty niiden vaatimalla tavalla. Heräsikin kiinnostus, miten muualla pereh-

dytetään ja annetaan tukea digilaitteiden ja -palveluiden käyttöön. 

 

Palvelut muuttuvat nopealla tahdilla digitaalisiksi. Useimmiten palveluiden käyt-

täjiä ei ole perehdytetty näitä palveluita käyttämään. Huolena on erityisesti syr-

jäytymisvaarassa, marginaaliryhmissä olevat ihmiset. Osalla ihmisistä ei ole va-

raa älypuhelimeen ja tietokoneeseen. Näillä ihmisillä ei ole jatkuvasti käden ulot-

tuvissa laitteita, jotta kehittyisi taito käyttää digitaalisia palveluita. (Väestörekiste-

rikeskus. Väestörekisterikeskus tukee digituen valtakunnallista kehittämistä.) 

 

Helsingin kaupungin työllisyyspalvelut huomasivat pitkäaikaistyöttömien digi-

tuelle tarpeen ja käynnistivät Digirasti-hankkeen suomenkielisille 
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pitkäaikaistyöttömille, joilla on puutteelliset tietotekniikkataidot. Tietotekniikkatai-

dot ovat nykypäivänä tarpeellisia, koska työpaikkailmoitukset ovat usein internet-

sivustoilla ja työnantajat toivovat työhakemuksen sekä CV:n sähköisessä muo-

dossa. Digirasti-hankkeessa tarjotaan pitkäaikaistyöttömille kahdentasoista tieto-

koneen käyttökurssia. Opinnäytetyössä tutkittiin kurssille osallistuneiden pitkäai-

kaistyöttömien kokemuksia heidän saamastaan digituesta ja selvitettiin, mitä hyö-

tyä ja/tai haittaa digituesta on. Opinnäytetyössä selvitettiin Digirasti-hankkeen 

palveluiden käyttäjien kokemuksia toiminnan kehittämisen tueksi. 
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 KOKEMUKSEN MUODOSTUMINEN 

 

 

Kokemus kertoo mielen suhtautumisesta johonkin oman toimintansa ulkopuolella 

tapahtuvaan asiaan (ks. kuvio 1). Kun mieli ottaa jonkin asian kohteekseen ta-

pahtuu elämys.  Kokemusta on kutsuttu myös merkityssuhteeksi. Merkityssuh-

teessa ovat tekijä ja tekemisen kohde suhteessa siten, että molemmat asiat tie-

dostetaan. (Kalliopuska 2005, 103; Perttula & Latomaa 2005, 116; Turunen 2016, 

52, 55, 135.) 

 

Kokemukseen vaikuttaa elämäntilanne eli todellisuus, koska ihminen on aina si-

donnainen elämäntilanteeseensa. Elämäntilanteet eli todellisuus voidaan jakaa 

eri osa-alueisiin, joita ovat esimerkiksi aineellinen, ideaalinen, elämänmuodolli-

nen ja kehollinen todellisuus. Ihmisen elämäntilanne on suhteessa kaikkeen, 

menneeseen ja nykyhetkeen. Usein ihmiset kuitenkin ajattelevat todellisuuttaan 

yksittäisinä hetkinä, eli kokonainen elämäntilanne on tietty hetki. (Kalliopuska 

2005, 205; Perttula & Latomaa 2005, 117; Turunen 2016, 136-137.) Työtön voi 

nähdä yhden hetken, esimerkiksi työttömyyden, kokonaisena elämäntilanteena. 

 

KUVIO 1. Kokemuksen synty ja merkityssuhteet (mukaillen Kalliopuska 2005, 

103, 205; Perttula & Latomaa 2005, 116-117; Turunen 2016, 52, 55, 135-137) 

ELÄMYS 
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2.1 Kokemuksen tajunnallisuus 

 

Henkistä toimintaa tarvitaan, jotta ihminen pystyy itse käsittelemään kokemuksi-

aan ja kertomaan tai kuvailemaan kokemuksistaan toiselle ihmiselle. Ihmiset pys-

tyvät muun muassa käsittämään toisen ihmisen tavan kokea ja kuvata omia ko-

kemuksiaan. Tällä tavalla muodostuu abstraktioita ja järkeilyä. Ajattelemisen ja 

teoretisoinnin pohjalla on ihmisen henkisyyden myötä tapahtuva kyky luoda kä-

sitteitä asioista ja pohtia niiden välisiä suhteita. Sekä psyykeen että henkisen toi-

mintatavan avulla ihminen pystyy tiedostamaan itsensä. Tämän toiminnan ja elä-

mäntilanteen välillä tapahtuvat asiat ovat kokemuksia. Ihmisen elämä ja siinä ta-

pahtuvat asiat ovat edellytys kokemukseen. (Kalliopuska 2005, 7; Perttula & La-

tomaa 2005, 118-119.) 

 

Kokemuksen tajunnallisuus jaetaan kahteen toimintatapaan, psyykkiseen ja hen-

kiseen (ks. kuvio 2). Psyykkinen tajunnallisuus vaikuttaa elämäntilanteeseen il-

man kieltä, käsitteitä ja yleistettyjä merkityksiä. Näin ollen psyykeen vaikutus sii-

hen, miten elämäntilanne koetaan on suora ja välitön. Jotta ihminen ymmärtää 

kohdentaa oman elämäntilanteensa tarkastelun kohteeksi, tarvitaan myös hen-

kistä toimintaa, mikä on toinen tajunnallisuuden toimintatavoista. Henkisen toi-

mintatavan ollessa toiminnassa saa elämäntilanne lisää ulottuvuuksia: kielen ja 

siihen sisältyvän sosiaalisen maailman. (Kalliopuska 2005, 162; Perttula & Lato-

maa 2005, 117-118.) 

 

KUVIO 2. Kokemuksen tajunnallisuuden toimintatavat (mukaillen Kalliopuska 

2005, 162; Perttula & Latomaa 2005, 117-118) 
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2.2 Kokemuksen laadut 

 

Kokemuksen laadun voi jakaa neljään eri osaan: tuntevaan, intuitiiviseen, tietä-

vään ja uskovaan (ks. kuvio 3). Näiden neljän kokemustyypin yhdistelmissä voi 

kokemuksen laatuja eritellä esimerkiksi seuraaviin alakategorioihin kuten: käsi-

tys, ajatus, arviointi, muisto, mielipide, kertomus, selitys, ennakointi, arvaus ja 

kuvitelma. (Perttula & Latomaa 2005, 123-124.) Jonkinlainen jako on hyvä tutki-

muksen kannalta tehdä, jotta erottuu hieman, miten kokemus käsitettä tutkimuk-

sessa käytetään, millaisia kokemuksia on olemassa ja millä eri tavoin kokemuk-

sien kautta asioita ymmärretään (Perttula & Latomaa 2005, 123-124; Toikkanen 

& Virtanen 2018, 7-8). 

 

 

 

KUVIO 3. Kokemuksen laadut (mukaillen Perttula & Latomaa 2005, 123-132; Tu-

runen 2016, 51-52, 54-55, 142-143, 145) 

 

Tunteva kokemus elää nykyhetkessä.  Tunteet kehittyvät psyykkisessä toimin-

nassa eivätkä vaadi tajunnallista taitoa eikä rakentavaa ymmärtämistä. Tunteva 

kokemus on välittömin tapa kertoa ihmisen kokemuksesta. Psykologiassa 

TUNTEVA

•Elää nykyhetkessä

•Kehittyy psyykkisessä toiminnassa

•Välittömin tapa kertoa kokemuksesta

•Esimerkiksi: ilo, suru, onnellisuus, viha, inho, pelkko

INTUITIIVINEN

•Nykyhetkeä merkityksellistävä ja aiheeseen 
uppoutunut

•Itsetiedostuksen kyky

•Kehittyy henkisessä toiminnassa

•Kokemuksellista varmuutta

•Ei kieltä

•Saa toimimaan

TIETÄVÄ

•Henkisen toiminnan ansiota

•Vaatii ymmärrystä

•Koostuu kokemuksesta, käsitteistä, 
operationalisoinnista

•Pystyy vertailemaan elämäntilanteita

USKOVA

•On hyväksyttävä kokemuksena, kun toinenkin 
käsittää yleisellä tasolla ja kokemus on toistettavissa

•Rakentuu ymmärtämisestä ja ideaalista 
elämäntilanteesta

•Rakentuu tunteista

KOKEMUKSEN LAADUT
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perustunteita ovat ilo, suru, onnellisuus, viha, inho ja pelko. Perustunteiden li-

säksi tunteita voi olla useita samaan aikaan tai esimerkiksi peräkkäin liittyen sa-

maan asiaan, tällaista kutsutaan tunnetihentymäksi. Tunnetihentymä vaatii tar-

kastelua ja mieli etsiikin tällaisessa tilassa aiheesta merkityksellisyyttä. Tällaista 

asioiden tarkastelua ja mielen toimintaa kutsutaan arkikielessä tunteiden märeh-

timiseksi.  Tunnetihentymät usein johtavat merkityksen löytämiseen, havahtumi-

seen ja siihen usein liittyy tunteiden lisäksi muitakin kokemuslaatuja. (Perttula & 

Latomaa 2005, 125-126; Turunen 2016, 51-52, 54-55.) 

 

Intuitio kokemuksena on nykyhetkeä merkityksellistävä ja aiheeseen uppoutunut. 

Intuitio eroaa tunteesta siten, että intuitioon sisältyy itsetiedostuksen kyky ja se 

muodostuu henkisessä toiminnassa. Itsetiedostus on ihmisen kokemuksellista 

varmuutta ja sillä on monia tasoja. Mielekkäintä on jakaa kokemuksellinen var-

muus esimerkiksi hennoksi ja selkeäksi varmuudeksi. Näiden ilmaisujen avulla 

kokemus, ajatuksen merkitys muodostuu vähitellen psyykkiseksi todellisuudeksi 

eli merkityssuhteeksi. Intuitiolla ei ole kieltä. Ihminen, jolla intuitio on totta, saa 

ihmisen toimimaan tämän pohjalta ja toteuttamaan intuition osoittamia tekoja. 

(Perttula & Latomaa 2005, 126-127.) 

 

Tieto kokemuksena on henkisen toiminnan ansiota ja vaatii ymmärrystä. Tieto 

itsessään koostuu aina kokemuksesta. (Perttula & Latomaa 2005, 128-130, Tu-

runen 2016, 52.) Tietoa usein pidetään kokemuksen luotettavimpana ymmärtä-

misen muotona. Se mihin tämä luottamus perustuu, on tiedon rakentumisessa. 

Ihmiset yhdessä niin ikään päättävät tietämisen kohteen ja kielellisesti kehittävät 

sille yhteiset käsitteet. Yhteisten käsitteiden avulla pystytään paremmin ymmär-

tämään asioiden luonnetta, mitä ihmiset keskenään jakavat. Tämän lisäksi ihmi-

set laittavat kokemuksilleen kriteereitä, joilla tieto saadaan objektiiviseksi. Täl-

laista prosessia kutsutaan operationalisoinniksi. Operationalisoinnin avulla pys-

tytään vertailemaan elämänmuodollisia elämäntilanteita ja näin luodaan sosiaa-

lista vertailtavuutta. (Perttula & Latomaa 2005, 128-130.) 

 

Usko kokemuksena on hyväksyttävä silloin, kun sen toinenkin käsittää yleisellä 

tasolla ja se on toistettavissa. Usko rakentuu ymmärtämisestä ja ideaalista elä-

mäntilanteesta. Usko rakentuu usein tunteista ja tunnetihentymistä ja siitä, että 
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se kestää. Lisäksi uskoon perustuvat tunnetihentymät pitäisivät olla toistetta-

vissa, jolloin usko tunteena on luotettava. Usko ja tieto kokemuksina ovat hyvin-

kin samanlaisia. Molemmilla on rakentavaan ymmärrykseen perustuva jaettu ele-

mentti, eli samalla tavalla uskovia ja niihin sitoutuvia ryhmiä muodostuu. Tämä 

toteutuu esimerkiksi tiedon yhteydessä koulukuntina ja teoreettisina perinteinä. 

Toisin kuin tieto, usko usein suhtautuu kokemuksen tulevaisuuteen ja aikaan yli-

ajallisesti sekä huolettomasti.  Niin kauan kuin on toivoa, ja toivoa on aina, usko-

taan tulevaisuuteen. Tiedon avulla tulevaisuus muuttuukin ennakoitavaksi ja sa-

malla epävarmemmaksi asiaksi. (Perttula & Latomaa 2005, 130-132; Turunen 

2016, 142-143, 145.) 
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 DIGITALISAATION VAIKUTUS TYÖELÄMÄÄN 

 

 

Digitalisaatio on nykyaikaa ja koskettaa kaikkia meitä. Digitalisaation alussa muu-

tokset koskettivat enimmäkseen teollisuuden aloja, luotiin tehokkuutta ja muutet-

tiin toimintatapoja. Tämän myötä ihmisten on pitänyt muuttaa myös osaamistaan. 

Sosiaalisen median ja tiedonhakukanavien myötä digitalisaatio on muuttanut ta-

paa hankkia tietoa ja olla sosiaalinen. (Ilmarinen & Koskela 2015, 13-14; Sutela, 

Pärnäinen & Keyriläinen 2019, 85-86.) 

 

Sosioekonominen asema, työnkuva ja sukupuoli olisivat hyvä huomioida, kun 

keskustellaan digitalisaatiosta, sen vaikutuksista ja annettavasta digituesta. Su-

tela, Pärnäinen ja Keyriläinen (2019, 85-86) tutkimuksen mukaan sosioekonomi-

sessa asemassa mitä korkeammalla oltiin sitä suuremmalla todennäköisyydellä 

käytettiin digitaalista laitetta. Ylemmistä toimihenkilöistä 99% käytti digitaalista 

laitetta työssään jatkuvasti, kun taas työntekijöistä 43% käytti työssään yhtä tai 

kahta digilaitetta. Jos miehet käyttivät digilaitetta työssään, he käyttivät naisia 

useammin useita eri laitteita. Digitaitojen ja -laitteiden näkökulmasta olisi tärkeää 

huomioida, ettei kaikissa ammateissa tarvitse digilaitteita. On myös hyvä ottaa 

huomioon, että eri ammateissa ja töissä tarvitaan erilaisia digitaitoja, koska lait-

teet ovat eri töissä erilaisia. Esimerkiksi viestintäalan asiantuntijan oletetaan käy-

tettävän työssään sosiaalista mediaa, joten sosiaalisen median hallinta olisi työn 

kannalta oleellista, kun taas linja-auton kuljettajalle on työnsä kannalta oleellisia 

GPS-laitteet ja ajopiirturit. 

 

Sutela, Pärnäinen ja Keyriläinen (2019, 91) tutkimuksessa digitaidot ja osaami-

nen jaettiin neljään eri kategoriaan, jotka olivat: digiekspertti, osaaja, pärjääjä ja 

putoaja. Digiekspertiksi kutsuttiin sellaista henkilöä, joka hallitsi työnsä kannalta 

oleelliset digilaitteet, ohjelmat ja järjestelmät sekä oli kykenevä neuvomaan 

muita. Osaaja oli sellainen henkilö, joka hallitsi laitteet hyvin ja pystyi välillä neu-

vomaan työkavereita. Pärjääjäksi kutsuttiin henkilöä, joka osasi käyttää laitteita 

ja ohjelmia siten, että sai työnsä tehtyä. Putoajaksi kutsuttiin työntekijää, jonka 

digiosaaminen ei ollut riittävää työnteon näkökulmasta. 
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Suomi on digiyhteiskunta ja Suomessa kehitetäänkin tavoitteellisesti julkisen sek-

torin palveluita, työnhakua ja työelämää lisääntyvissä määrin digitaaliseen muo-

toon (Voutilainen 2020, 15). Tässä kehityksessä pyritään ottamaan huomioon di-

gitaalinen osallisuus, osattomuus ja se, että tarjotaan tasavertaiset palvelut kai-

kille kansalaisille. Kaikki eivät kuitenkaan pidä digitaalisuuden edistämistä hy-

vänä asiana ja joillekin digitaalisuus voi olla kynnyskysymys käyttää palveluita. 

Kynnyksenä voi olla, että kaikilla ei ole tarvittavia välineitä ja taitoja käyttää digi-

taalisia palveluita, jota varten on määritelty valtakunnallinen digituen malli. 

 

 

3.1 Palvelujen digitalisoituminen 

 

Laissa (L 306/2019) on säädetty siten, että digipalveluille ja niiden tarjoamiselle 

on asetettu tietyt minimitasot, jotka julkisten sektorin toimijoiden verkkosivustojen 

ja mobiilisovellusten pitää saavuttaa. Saavutettavuuden lisäksi laissa on säädetty 

tietyt säädökset koskien digipalveluiden järjestämistä. Lakien toteutumista käy-

tännössä valvoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuuden valvonnan 

yksikkö. (Valtiovarainministeriö. Digitalisaation edistämisen ohjelma.) 

 

Palveluyhteiskunnan digitalisoituminen on nykypäivän suuntaus. Tämä tarkoittaa 

sitä, että julkiset ja yhteiskunnalliset palvelut ovat erilaisten digitaalisten järjestel-

mien varassa. (Voutilainen 2020, 15.) Digitaalisiksi palveluiksi kutsutaan sähköi-

siä palveluita, joita voi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta. Väitetään, että säh-

köinen asiointi on mutkattomin tapa hoitaa viranomaisasioita. Sähköisellä asioi-

misella peräänkuulutetaan verovarojen säästämistä, kun julkinen palveluntuo-

tanto tehostuu sähköisiä palveluita käyttämällä.  (Valtiovarainministeriö. Julkisen 

hallinon digitalisaatio.) 

 

Suomi luetaan yhdeksi maailman kärkimaista julkisissa sähköisissä palveluissa. 

Tutkimuksien mukaan suomalaisilla on EU-maiden paras digiosaaminen. Kuiten-

kin korostetaan, että suomalaiset ovat palveluiden kehittämisen keskiössä, jolloin 

yhteiskuntamme olisi aidosti suomalaisten näköinen. (Valtiovarainministeriö. Jul-

kisen hallinon digitalisaatio.) 
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Hallitusohjelmassa 2019 on digitalisaation edistämisen ohjelma. Tämän ohjel-

man tavoitteena on kehittää digitalisaation ja teknisen kehityksen tuomia mahdol-

lisuuksia, joita voisi ottaa käyttöön yli hallinto- ja toimialarajojen. Lisäksi ohjelman 

tavoitteena on kehittää julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä sekä li-

sätä julkisen sektorin teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyttä. Hallitusohjelmata-

voitteiden toteutumiseksi on julkisten palveluiden oltava kansalaisten ja yritysten 

saatavilla digitaalisena vuoteen 2023 mennessä. Ohjelmaa on valmisteltu syk-

syllä 2019 ja ohjelman toteutus käynnistettiin vuoden 2020 alussa. (Valtiovarain-

ministeriö. Digipalvelulaki.) 

 

Digitalisaation edistämiseksi on esitetty monia eri keinoja.  Näitä keinoja ovat esi-

merkiksi tekoälyohjelma AuroraAl ja sen verkon kehittäminen, toimivien tunnis-

tusratkaisujen aikaansaaminen, digitaalisten julkisten palveluiden esteettömyy-

den parantaminen ja näille annettavien tukipalveluiden turvaaminen, jotta kansa-

laisten yhdenvertaisuus varmistetaan. Lisäksi on otettu huomioon kielellisten oi-

keuksien toteutuminen digitalisointihankkeissa. (Valtiovarainministeriö. Digipal-

velulaki.) 

 

Päätavoitteet digitalisaation edistämishankkeessa vuoteen 2023 mennessä ovat 

laadukkaat digitaaliset julkiset palvelut, jotka ovat kansalaisten ja yritysten saata-

villa digipalvelulain mukaisesti. Toisena tavoitteena on, että elinkeinotoimintaa 

harjoittavat asioivat tulevaisuudessa ainoastaan digitaalisissa viranomaispalve-

luissa. Kolmas tavoite on se, että digituen toimintamalli on käytössä kaikkialla 

koko maassa, ja digitukea kehitetään palvelemaan niitä, jotka harjoittavat elin-

keinotoimintaa. Päävastuu tästä ohjelmasta on valtiovarainministeriöllä ja osa-

vastuu muilla hallinnonaloilla. Ohjelman toiminnassa on mukana myös kunnat, 

yritykset ja kolmas sektori. (Valtiovarainministeriö. Digipalvelulaki.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt digitalisaatiolinjaukset ja tavoitteet aika-

välille 2016-2025. Niiden pohjana toimii hallitusohjelman linjaukset. Visiona tällä 

hallinnonalalla on, että kaikki palvelut olisivat asiakaslähtöisiä, tasa-arvoisia, te-

hokkaita, toimivia ja kehittyviä. Käytännössä asiakaslähtöisyys tarkoittaisi sitä, 

että asiakas saisi kaikki palvelut yhdestä paikasta. Tasa-arvoisuudella tarkoite-

taan sitä, että digitaaliset palvelut olisivat esteettömiä kaikille ja digisyrjäytymistä 
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ei pääsisi tapahtumaan. Tasa-arvolla tarkoitetaan myös sitä, että digipalvelut pi-

tää olla myös niiden kansalaisten käytettävissä, joilla ei ole näihin omia välineitä. 

Tehokkuuden visiossa on ajateltu, että samaa tietoa ei tarvitsisi kysyä asiakkaalta 

useita kertoja vaan, että asiakkaan tiedot olisivat yhdessä paikassa kaikkien tiet-

tyjen palveluiden tarjoajien käytettävissä. Toimivuuden vision lähtökohtana on 

käyttäjälähtöisyys, oli käyttäjänä sitten asiakas tai häntä palveleva ammattilainen. 

Kehittymisen näkökulmasta tarkoituksena on luoda palvelut, jotka ottavat sekä 

julkiset että yksityiset palveluntarjoajat huomioon. Tämä tarkoittaa sitä, että yri-

tykset ovat aktiivisessa yhteistyössä kehittämässä teknologiaa. Lisäksi lupa- ja 

valvontatoimia tulee uudistaa. Uudistuksen keskiössä on lupa- ja valvontatoi-

minta, jotta sähköinen asiointi ja asianhallinta ovat turvallisia ja asianmukaisia. 

Digitalisaation tapahtumiseksi pitää yhtenäistää käsitteet sekä tarkastella lain-

säädäntöä digitalisaatiota tukevaksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016, 8-9.) 

 

 
3.2 Digituki 

 

Yleisten tavoitteiden ja lakien mukaisen digitalisaation saavuttamiseksi, pitää ot-

taa huomioon ihmiset, jotka eivät pysty tai osaa käyttää digitaalisia palveluita. 

Tätä varten on kehitetty digituki. Sillä tarkoitetaan sitä, että autetaan älylaitteiden 

käytössä ja opastetaan verkossa asioimiseen. Valtiovarainministeriö ja väestöre-

kisterikeskus ovat toimineet digituen alueellisena tukijana, ja 2019 alkaen on läh-

detty tavoittelemaan valtakunnallista tukea. (Valtiovarainministeriö 2019; Väestö-

rekisterikeskus. Digitalisaatiota edistävät palvelut. Digituki.) 

 

Digituessa tarkoituksena on antaa tukea esimerkiksi laitteiden, palveluiden ja 

sähköisen asioinnin käyttöön. Tavoitteena on, että asiakas osaa käyttää laitteita 

ja palveluita itsenäisesti ja turvallisesti. Digitukea voidaan antaa samassa tilassa 

asiakkaan kanssa tai jonkin etälaitteen välityksellä. Etänä annettavan digituen 

tarve ja merkitys ovat korostuneet koronapandemian aikana ja sen vaikutuksesta. 

(Uudenmaanliitto. Uudenmaan Digituki -hanke.) 

 

Suomi on digituen toimintamallin edellä kävijä. Useissa maissa ei ole valtakun-

nallista toimintamallia, jolla pyrittäisiin edistämään niiden henkilöiden auttamista, 
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jotka eivät osaa tai eivät pysty käyttämään digitaalisia laitteita tai sähköisiä pal-

veluita. Digituen toimintamallin rooleja ovat: 1) väestörekisterikeskus, jonka toi-

minnan keskiössä on olla digituen tuottajien tukena ja vastata valtakunnallisesta 

digituen kehitystyöstä, jotta saavutetaan valtakunnallisesti yhtenäistä ja laadu-

kasta digitukea, 2) maakunnat koordinoivat ja kehittävät alueellisesti, eli tekevät 

tarpeenarvion ja kokoavat tuottajien verkoston, 3) valtiovarainministeriön tehtä-

vänä on huolehtia jatkokehittämisestä valtakunnallisella tasolla ja ohjata Väestö-

rekisterin toimintaa. (Valtiovarainministeriö 2019.) 

 

Digituen hyvät käytännöt (2019) ohjeeseen on koottu Uudenmaan Digituki -pilotin 

toimesta digitukea käytännössä antavien tahojen hyvät käytänteet ja mitä ne si-

sältävät. Digituen hyvät käytänteet sisältävät viisi keskeistä osa-aluetta. Ensim-

mäinen osa-alue käsittää tuen saajat (ks. kuvio 4), viestinnässä tulee miettiä, ke-

net yritetään tavoittaa. Tavoittamisen väyliä on erilaisia riippuen asiakaskun-

nasta, osan voi tavoittaa sosiaalisen median kautta ja toiset vain tietyn alan am-

mattilaisten kautta. Väylän lisäksi tulee huomioida tapa, jolla viestitään. Osa tar-

vitsee selkokieliset tekstit tai ammattihenkilön selvityksen palvelusta, toisille taas 

voi riittää sosiaalisessa mediassa meemi tai aihetunniste (”hashtag”). 

 

 

 

KUVIO 4. Kenet yrität tavoittaa (mukaillen Digituen hyvät käytännöt 2019) 

 

Toisena osa-alueena Uudenmaan Digituki -pilotin Digituen hyvät käytännöt 

(2019) sisältävät asiakkaan voimaannuttamisen (ks. kuvio 5). Keskeisenä 
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sanomana pidetään ilon kautta oppimista ja asiakkaan uskalluksen lisäämistä. 

Uusien taitojen oppimiseksi, asiakkaan sisäinen motivaatio on keskeisenä teki-

jänä. Uusia taitoja ei haluta oppia, jos ne eivät tunnu mielekkäiltä ja hyödyllisiltä. 

Digituen tavoitteiden saavuttamiseksi on sosiaalisten ja teknisten onnistumisen 

tunteiden lisäännyttävä. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi nuorten kanssa pelaa-

misen kautta oppiminen ja pitkäaikaistyöttömien kanssa henkilökohtainen koh-

taaminen sekä vertaistuki. 

 

 

 

KUVIO 5. Asiakkaan voimaannuttaminen digitaitojen oppimiseen (mukaillen Di-

gituen hyvät käytännöt 2019) 

 

Kolmantena osa-alueena hyvissä käytänteissä on palveluiden monipuolisuu-

desta huolehtiminen, jotta mahdollisimman moni kohderyhmästä tavoitetaan (ks. 

kuvio 6). Palvelun monipuolisuudessa pitää huomioida tuen tarvitsijat. Palvelun 

monipuolisuus sisältää useita asioita, esimerkiksi ympäristön (missä palvelu tar-

jotaan) ja mahdollisimman yksilölliset palvelut (miten palvelua tarjotaan). On suo-

siteltavaa, että palvelua suunniteltaessa otetaan asiakkaat mukaan palvelun tes-

tausvaiheessa arvioimaan, kuinka hyvin palvelu vastaa heidän tarpeitaan. (Uu-

denmaan Digituki -pilotti. Digituen hyvät käytännöt.) 
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KUVIO 6. Palvelun monipuolisuudesta huolehtiminen (mukaillen Digituen hyvät 

käytännöt 2019) 

 

Neljäs osa-alue digituen antamisen hyvissä käytänteissä on huomioida verkostot 

(ks. kuvio 7). Verkostojen avulla saadaan mahdollisimman monipuolinen ja kat-

tava osaaminen yhteiseen käyttöön. Erilaiset verkostot ovat hyvä väylä levittä-

mään ohjeita ja käytäntöä erilaisten koulutusten sekä seminaarien muodossa. 

Osaamisen ja tiedon levittäjänä mahdollisimman laaja verkosto on hyvä asia. 

Verkostojen kautta leviää hiljainen tieto ja osaaminen. Viralliset ohjeet ja 
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koulutukset saattavat jättää kertomatta yksityiskohtia, jotka ovat juuri oman asia-

kasryhmän kannalta tärkeää huomioida. Verkostoissa on voimaa yhteiskunnal-

lista vaikutustyötä tehdessä. Tällä tarkoitetaan sitä, että isommilla ja yhteisillä 

kannanotoilla on suurempi vaikuttavuus (Uudenmaan Digituki -pilotti. Digituen hy-

vät käytännöt.) 

 

 

 

KUVIO 7. Verkoston vaikuttavuuden huomioiminen (mukaillen Digituen hyvät 

käytännöt 2019) 

 

Uudenmaan Digituki-pilotin kokoama Digituen hyvät käytännöt (2019) viides osa-

alue sisältää yhteistyökumppanien aktiivisen jäljittämisen (ks. kuvio 8). Tässä 

osa-alueessa huomioidaan se, että tuen antajana jäädään usein yksin. On suo-

siteltavaa, että tukea kehitettäessä ja uusia ideoita pohdittaessa oltaisiin yhtey-

dessä kaikkiin tahoihin, jotka mieleen juolahtavat. Näitä tahoja voivat olla esimer-

kiksi yritysmaailma, järjestöt ja julkinen sektori. Jokaisella näistä tahoista on oma 

tulokulmansa asiaan, minkä avulla voi avautua täysin uusi ulottuvuus tehtävään 

työhön ja annettavaan palveluun. Palvelurakenteita suunniteltaessa, ei tulisi 

unohtaa niitä, jotka tekevät käytännön työtä heidän kanssaan, joille palvelua 

suunnitellaan. Nämä ihmiset tietävät asiakkaiden palveluiden tarpeet ja voivat 

toimia kehittämistyössä niin työntekijän näkökulmasta kuin asiakkaan sanan 

saattajana. 
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KUVIO 8. Yhteistyökumppaneiden huomioiminen ja vaikuttavuus (mukaillen Di-

gituen hyvät käytännöt 2019) 

 

 

3.3 Digirasti-hanke ja tietokoneen käyttökurssit 

 

Digituki-pilotti on valtiovarainministeriön ja väestörekiserikeskuksen koordinoima 

pilotti, joka perustuu AUTA-hankkeeseen. Digituki-pilotti käynnistyi keväällä 

2018. Digituki-pilotti perustuu eri toimijoiden yhteistyöhön. Valtiovarainministe-

riön ja väestörekisterikeskuksen lisäksi toimijoita ovat alueelliset koordinoijat 

sekä eri tahot, jotka tarjoavat digitukea. Digituen tarkoituksena on antaa ihmisille 

digitukea, mitä ovat esimerkiksi lähituki, etätuki ja koulutukset (ks. kuvio 10). (Val-

tiovarainministeriö 2018; Väestörekisterikeskus 2019.) 
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KUVIO 10. Esimerkkejä digituesta (mukaillen Valtiovarainministeriö 2018; Väes-

törekisterikeskus 2019) 

 

Digirasti-hanke on Helsingin kaupungin työllisyyspalveluiden tuottama palvelu, 

jossa annetaan digitukea helsinkiläisille pitkäaikaistyöttömille erilaisten kurssien 

ja digineuvonnan muodossa. Hanke käynnistyi huhtikuussa 2019 ja hanke saa 

TE-palveluilta työvoimapoliittista avustusta. Digirasti-hankkeessa työskentelee 

kaksi projektisuunnittelijaa, projektiassistentti ja digiohjaaja. Digirasti-hankkeen 

tavoitteena on auttaa pitkäaikaistyöttömiä kehittämään digitaitojaan, jotta työn-

haku, työnteko tai uudelleenkouluttautuminen olisivat helpompaa. Hankkeen 

ohella pyritään myös kehittämään työnhakuun liittyviä digitaalisia palveluita asia-

kaslähtöisimmiksi. (Helsingin kaupunki 2019.) 

 

Digirasti-hankkeen kurssit ovat tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille. Pitkäaikaistyö-

tön määritellään siten, että henkilö on ollut yli vuoden työttömänä. Kursseille osal-

listujilta edellytetään sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, koska 

opetus ja materiaalit ovat suomeksi. Kurssin osallistujamäärä on 8-12 työtöntä. 

Kurssi järjestetään viitenä peräkkäisenä päivänä. Yhden kurssipäivän opetuksen 

kesto on kolme tuntia. (Helsingin kaupunki 2019.) 

 

Digirastin kurssit järjestetään Helsingin Hakaniemessä olevissa tiloissa. Kurssiin 

osallistumisesta sai todistuksen, mikä täytti työttömän aktiivisuusedellytyksen sil-

loin, kun aktiivimalli oli vielä käytössä. Tietokoneenkäyttökursseja järjestetään 

kahdelle eri taitotasolle, joista yhdessä käsitellään tietokoneen käytön alkeita ja 

toisessa hieman edistyneempää tietokoneen käyttöä. Tarkoituksena ei ole 
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suorittaa molempia kursseja, ainoastaan toinen, joka vastaa lähtökohtaisesti pa-

remmin omia digitaitoja. (Helsingin kaupunki 2019.) 

 

 

 

KUVA 1. Starttikurssi ja Tehostarttikurssi (Helsingin kaupunki 2019) 

 

Kurssien lisäksi vuonna 2019 Digirasti-hanke tarjosi digineuvontaa joka tiistai 

kello 13-15 välisenä aikana työllisyyden palvelutorilla, Pasilan TE-toimiston au-

lassa, Helsingissä. Digineuvontaa sai nimettömästi ilman ajanvarausta. Palvelu-

torilla tarjottiin digineuvonnan lisäksi apua esimerkiksi työnhakuun ja kouluttautu-

miseen. (Helsingin kaupunki 2019.) 

 

Digineuvonnan lisäksi Digirasti-hanke järjesti tiistaisin kello 13.30 tietovartin vaih-

tuvasta aiheesta. Tähänkään palveluun ei tarvinnut ilmoittautua etukäteen. Loka-

kuussa 2019 tietovartin aiheina olivat esimerkiksi tiedonhaku internetistä ja työn-

hausta sosiaalisessa mediassa. Tiedonhaku netistä -vartissa neuvottiin, miten 

erilaiset hakukoneet toimivat, miten netistä voi löytää työpaikkoja sekä miten ne-

tistä voi etsiä työnhakuun ja koulutukseen liittyvää tietoa. Työnhaku sosiaalisessa 

mediassa kerralla kerrottiin, miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää työnhaussa 

ja miten sen välityksellä voi löytää oman alan työpaikkoja. Tietovarttiin liittyviä 

kysymyksiä pystyi esittää vartin jälkeen. Lisäksi palvelun asiakkaille annettiin 

henkilökohtaista digineuvontaa, jos he niin halusivat. (Helsingin kaupunki 2019.) 
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 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS 

 

 

Tilastokeskuksen (2019) mukaan ihmistä voidaan kutsua pitkäaikaistyöttömäksi, 

kun hän on ollut tutkimusajankohtana yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta 

työttömänä. Ikä voi tuoda omat ongelmansa työllistymiseen. Keski-ikäiset usein 

mielletään ryhmäksi, jolle ei ole niin suurta käyttöä työelämässä. Ongelmia saat-

taa tuoda eri ikäluokkien koulutustaso ja työelämän muuttuminen viime vuosi-

kymmenten aikana. Usein yli 50-vuotiaan pitkäaikaistyöttömän taustalla on laajat 

työssä opitut taidot, mutta alhainen koulutustaso sekä puutteelliset digitaidot. 

(Kannisto-Karonen 2015, 108; Silvennoinen 2007,17-18.) 

 

Työttömyydellä on vaikutuksia yksilö- ja yhteiskuntatasolla. Keski-ikäisille pitkä-

aikaistyöttömille työ on yksi identiteetin määrittäjistä. Teollisen jälkeisen ajan su-

kupolven itsetunnolle on tärkeää työskentely ja siitä seuraava kunnia sekä sosi-

aalinen status.  (Silvennoinen 2007, 18.) Sosiaalisella ympäristöllä on omat nor-

mistot ja käyttäytymisvaatimukset. Voitaisiin sanoa, että Suomessa työskentely 

(esimerkiksi työssä käyminen tai opiskelu) on yksi käyttäytymisvaatimus. Työttö-

myyteen saattaa liittyä häpeän tunnetta ja ajatuksia, etten ole riittävä. Turusen 

(2016, 158-159) mukaan häpeä liittyy vahvasti siihen, miten yksilö kokee riittä-

vänsä suhteessa moraalisiin vaatimuksiin. Tällaisia vaatimuksia ovat tavat, jotka 

hallitsevat elämäämme. Moraali tässä yhteydessä sisältää ulkoisten vaatimusten 

lisäksi omaksutut ihanteet. 

 

 

4.1 Työttömyyden syyt ja työllistymisen esteet 

 

Keski-ikäisten ja vanhempien pitkäaikaistyöttömyydelle on monia syitä ja työllis-

tymiselle monia hidasteita tai esteitä. Erilaiset ohjaukset ja koulutukset vaikutta-

vat eri ihmisten motivaatioon eri tavoin. Tarkoituksena on usein tukea pitkäaikais-

työttömiä niissä asioissa, joissa heillä on puutteita tai tarvitaan osaamiseen päi-

vitystä. Yksi saattaa kokea erilaiset koulutukset itsensä kehittämisenä ja toinen 

kokee sen motivaationa alentavana asiana: tunne ja ajatus pystynkö ja osaanko 

palata työelämään. (Kannisto-Karonen 2015, 109; Silvennoinen 2007, 50.) 
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Makrotasolla työttömyyden taustalla on usein kansantalouden kehitys. Käytän-

nössä tämä voisi tarkoittaa sitä, että taantuman aikaisessa yritystoiminnassa 

tuotteiden kysyntä hiipuu, jolloin työvoimaa on tapana työnantajien toimesta vä-

hentää. Vastaavasti tämä näkyy päinvastaisessa tilanteessa esimerkiksi siten, 

että tuotteiden kysynnän myötä lisääntyy työpaikkojen tarjonta. Toisena makro-

tasolla työttömyyttä aiheuttavana tekijänä on elinkeinorakenteen muutokset. Voi-

daan sanoa, että kehitys on tuotantorakenteessa supistunut, maatalous ja teolli-

suuden aloilla koneet ovat korvanneet ihmiset. Toisaalta näiden alojen palvelu-

ammatit ovat lisääntyneet. Kuitenkin mittava osa työstä on kokenut jälkiteollisen 

rakennemuutoksen, jolloin suuri osa ihmisen tuottamista palveluista on korvattu 

teknologisilla ratkaisuilla. (Parpo 2007, 13-16.) 

 

Työttömyyden taustalla saattavat olla joskus myös yksilölliset tekijät. Näitä teki-

jöitä ovat esimerkiksi taidot tai niiden puuttuminen, terveydelliset esteet ja haluk-

kuus tehdä vain tietynlaista työtä. (Kannisto-Karonen 2015, 109-110; Parpo 

2007, 17- 18.) Yksilötasolla puhutaan myös kannustinloukuista. Suomessa kan-

nustinloukku tarkoittaa sitä, että toimeentuloturva on huomattavan korkea verrat-

tuna työstä saatavaan palkkaan. Tällöin työnteko suhteessa vaivaan ja palkkaan 

saattaa olla vähemmän houkuttelevaa kuin työttömyys. (Parpo 2007, 17- 18.) 

 

Työmarkkinaresurssit, eli esimerkiksi koulutus, ammattitaito ja suhteet ovat tär-

keitä asioita työnhaussa ja -teossa. Työmarkkinaresursseihin voidaan ajatella yk-

silön vaikuttavan itse. Suomessa voi opiskella itselleen koulutuksen/ammatin. 

Työtehtävät, joita yksilö valitsee kartuttavat valitsemansa alueen ammattitaitoa. 

Yksilön oma kyvykkyys ja halut vaikuttavat sosiaalisiin- ja ammattisuhteisiin, joi-

den luominen ja ylläpito ovat usein yksilöstä kiinni. (Parpo 2007, 19-20.) 

 

 

4.2 Työttömyyden vaikutus osallisuuteen 

 

Osallisuus on henkilökohtainen tunne ja kokemus. Kokemus siitä, että on osa 

jotain yhteisöä ja yhteiskuntaa. Yksilön osallisuus koostuu tuntemisesta ja teke-

misestä. Osallisuuden keskiössä on kuulluksi tulemisen tunne, sitoutuminen 
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yhteiseen tekemiseen ja luottamuksen tunne. Yhteiskunnan tasolla yksilön osal-

lisuutta on yksilön vaikutus päätöksentekoon. Päätöksenteko voi liittyä johonkin 

pienempään yhteisöön, elinympäristöön tai muihin yhteiskunnan vaikuttaviin eli-

miin. Oleellista on yhteenkuuluvuuden tunne ja oikeudenmukaisuus. Osallisuus 

estää myös syrjäytymistä. (Isola ym. 2017, 9-19; Jämsén, Pyykkönen, & Reittu-

Kuurila 2014, 9.-36) 

 

Työelämäosallisuus tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus työhön. Työllä mää-

ritellään ihmisen paikkaa ja osallisuutta yhteiskunnassa ja työ on olennainen osa 

ihmisen identiteettiä sekä hyvinvointia. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työelä-

mäosallisuus.) Pitkäaikaistyöttömyys on usein osallisuutta heikentävä tekijä. Eri-

laisilla palveluilla, työelämäosallisuuden edistämisellä pyritään osallistamaan pit-

käaikaistyöttömiä. Työttömyys- ja sosiaaliturvan mukaan on eettinen velvollisuus 

tarjota yksilö- ja ryhmäpalveluita, jotta pitkäaikaistyöttömällä on mahdollisuus olla 

toimijana aineettomissa tai aineellisissa mahdollisuuksissa. Pitää tarjota apua 

asioinnissa, neuvoja ja vertaistukea. Aktivoivat toimet ovat osallistavia, minkä tar-

koituksena on kiinnittää työtön lähemmäksi työmarkkinoita. Toisaalta esimerkiksi 

kuntouttavassa työtoiminnassa piilee riski, että ihmistä käytetään maksuttomana 

työvoimana. (Isola ym. 2017, 44-45.) 

 

Osallistavasta toiminnasta on hyötyä eri tahoille. Pitkäaikaistyöttömät hyötyvät 

siten, että osallistavassa toiminnassa sosiaaliset verkostot laajenevat. Yhteiskun-

nallista osallisuutta lisää se, että erilaisella toiminnalla voi antaa oman panok-

sensa johonkin, mikä itsessään lisää merkityksellisyyden kokemusta. Toiminta 

vahvistaa pitkäaikaistyöttömien uskoa tulevaisuudesta. Kunnat voivat hyötyä 

osallistavasta ryhmätoiminnasta siten, että työttömien ohjaajat kohtaavat usean 

työttömän yhdellä kertaa ja ryhmätoiminta on resurssien näkökulmasta teho-

kasta. Lisäksi on todistettu, että tällaisella toiminnalla kunnissa säästetään työ-

markkinatuen kustannuksissa, koska palvelujen tarve vähenee. (Isola ym. 2017, 

44-46.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön (2019) mukaan syrjäytymistä on monenlaista. 

Jääskeläisen (2000, 94) tekemän tutkimuksen mukaan tietoverkko on nykyaikai-

sen yhteiskunnan keskeinen tiedonvälitys-, asiointi- ja kommunikointikanava. Jos 
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ihmisellä on ei ole nykyaikana tarvittavia digitaitoja, on hän kansalaisena riskissä 

syrjäytyä. Puutteelliset digitaidot nykypäivänä voivat johtaa elämänhallinnan me-

nettämiseen, koska vastaan tulee vaikeuksia toimia nykyajan ja tulevaisuuden 

palveluissa. (Mäensivu 2002, 24-25.) 

 

Leemann ym. (2018, 42-43) ja Lindsay (2010, 29) tutkimuksissa pitkäaikaistyöt-

tömät kokivat yksinäisyyttä ja läheisten ystävien puutetta. Pitkäaikaistyöttömyy-

dellä ja sosiaalisen piirin kaventumisella oli suora yhteys sosiaaliseen osattomuu-

teen. Leemann ym. (2018, 42-43) tutkimuksessa noin joka kuudes pitkäaikaistyö-

tön oli vastannut, ettei heillä ole yhtäkään läheistä ystävää. Tämän lisäksi joka 

neljäs vastasi olevansa joko jatkuvasti tai melko usein yksinäinen. Koponen, Bo-

rodulin, Lundqvist, Sääksjärvi & Koskinen (2018, 125) FinTerveys tutkimuksen 

mukaan pitkäaikaistyöttömistä noin joka kahdeksannella ei ollut yhtään läheistä 

ystävää. Näitä kahta tutkimusta vertaillessa näyttää siltä, että pitkäaikaistyöttö-

mien yksinäisyys on korkeampi verrattuna koko Suomen väestöön. Työttömyys 

vähentää erityisesti miesten sosiaalisia kontakteja (Perttilä 2012, 182-183). Ekin 

(2005, 70-71) mukaan, mitä enemmän on läheisiä, sitä helpompi on kysyä apua. 

Keskivertokansalaisilla oli 2-3 läheistä ystävää, pitkäaikaistyöttömillä yksi tai ei 

yhtään läheistä ystävää. Työssä käyvillä oli enemmän ihmisiä, joilta kysyä apua 

kuin läheisiä ystäviä. Pitkäaikaistyöttömyys vaikuttaa sosiaaliseen piiriin siten, 

että työttömyyden myötä vähenee ihmissuhteet, suhteet työkavereihin ja siten 

vähenee ihmiset, joilta kysyä apua tarvittaessa (Lindsayn 2010, 29; Perttilä 2012, 

183). 

 

Ihminen, joka jää jostain syystä työttömäksi on syrjäytymisvaarassa. Työtön ih-

minen on syrjäytymisvaarassa sen takia, että ansiotulot saattavat laskea, mikä 

asettaa ihmisen köyhyysvaaraan. Työttömyys ja köyhyys erikseen sekä yhdessä 

ovat osatekijöitä aiheuttamaan ihmiselle tässä yhteiskunnassa osattomuutta. 

(Kokko 2001, 33; Sosiaali- ja terveysministeriö 2019; Valtioneuvoston kanslia 

2001, 92.) Yhteiskunnallinen digitaalinen osallisuus ja osattomuus näkyvät sel-

västi pitkäaikaistyöttömien elämässä. Osallisuutta estävinä tekijöinä on taitojen 

puuttuminen ja vähävaraisuus. Vähävaraisuus näkyy esimerkiksi digilaitteiden 

puuttumisena. Digilaitteiden puuttuminen vaikuttaa osallisuuteen heikentävästi, 

koska ilman laitteita ei pysty olemaan vaivattomasti aktiivinen yhteiskunnan 
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jäsen. Kivipelto & Saikkonen (2018) tutkimustuloksessa viimesijaisessa turvassa 

(toimeentulotukea saaneet ja sosiaalipalveluita käyttäneet) olevat ihmiset koke-

vat materiaalisen hyvinvoinnin painottuvan liiaksi ymmärrykseen yleisestä hyvin-

voinnista. Heidän tutkimuksessaan yhden hyvinvoinnin ulottuvuuden (materiaali-

nen hyvinvointi) painoarvo oli liiaksi huomiota vievä. Tällainen ajattelutapa saat-

taa heikentää muita tapoja, joilla yritetään tukea hyvinvointia. 

 

Pitkäaikaistyöttömyys on riski syrjäytymiselle köyhyyden ja osattomuuden näkö-

kulmasta, minkä lisäksi se on riski mielelle ja sen terveydelle. Työttömyys ja toi-

meentuloon liittyvät asiat ovat yhdessä usein stressiä aiheuttavia tekijöitä. Työt-

tömyys voi aiheuttaa ahdistusta, turvattomuuden, pelon, epäonnistumisen, vihan 

sekä häpeän tunteita. Pitkään jatkuneena työttömyys voi aiheuttaa myös huo-

nommuuden ja tarpeettomuuden tunteita. Näihin tunteisiin ja kuinka isoina tun-

teet näyttäytyvät vaikuttaa se, kuinka paljon työ on ihmistä määritellyt elämäs-

sään. Mitä suurempi rooli työllä on ollut ihmiselle, sitä enemmän se vaikuttaa it-

setuntoon ja omakuvaan. Nämä useat henkisesti kuormittavat tekijät voivat joh-

taa siihen, että ihminen sairastuu psyykkisesti, jos jää työttömäksi. Psyykkisesti 

sairastuminen työttömyyden yhteydessä saattaakin aiheuttaa ihmiselle seurauk-

sien kehän, josta ei pääse pois. (Kerätär 2016, 54-55, Kokko 2001, 33-35.) 

 

 

4.3 Työttömän aktivointi 

 

Suomessa painotetaan erilaisia toimia, aktivointipolitiikkaa. Erilaisten toimien 

avulla pyritään lisäämään työllisyyden kannustimia ja työttömän velvoitteita. Tar-

koituksena on kehittää työllistymisen tueksi erilaisia palveluita. Aktivointipolitiikan 

tarkoituksena on saada vähennettyä niiden kansalaisten määrää, jotka elävän 

sosiaaliturvaetuuksilla. (Karjalainen & Keskitalo 2013, 7-9.) Työelämäosallisuutta 

pyritään edistää osallistavalla työllisyyspolitiikalla: palvelujärjestelmää kehittä-

mällä, sääntelemällä työmarkkinoita sekä toteuttamalla toimia, joiden avulla lisä-

tään työvoiman kysyntää. Tärkeänä osana nähdään yksilön valmiuksien lisäämi-

nen, jota pyritään järjestämällä kuntouttavaa työtoimintaa. Työelämäosallisuutta 

pyritään edistämään sosiaalisella kuntoutuksella. Sosiaalisen kuntoutuksen tar-

koituksena on ylläpitää toimintakykyä, ehkäistä syrjäytymistä erilaisiin palveluihin 
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ja toimenpiteisiin osallistumalla. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työelämäosal-

lisuus.) 

 

Suomessa työttömien työnhakijoiden aktiivisuutta ja työllistymistä pyrittiin lisää-

mään aktiivimallilla. Aktiivimalli tuli voimaan vuoden 2018 alussa ja siitä luovuttiin 

tammikuussa 2020.  Tämän mallin tarkoituksena oli saada työttömät hakemaan 

töitä ja toimia eräänlaisena seulana työttömyysetuuksien maksamiselle. Käytän-

nössä aktiivimalli toimi siten, että työtön teki 65 päivän aikajakson aikana vähin-

tään 18 tuntia palkkatöitä tai osallistui työllistämistä edistäviksi luokiteltuihin pal-

veluihin. Työllistämistä edistäviksi luokiteltuja palveluja olivat esimerkiksi TE-toi-

miston valmennukset ja koulutukset, kuntien järjestämät kuntouttavat työtoimin-

nat tai hyväksytyt palvelut, jotka voitiin luokitella työllistymistä edistäviksi. Näiden 

muiden palveluiden ja koulutusten kesto piti olla vähintään viiden päivän kestoi-

sia, jotta ne hyväksyttiin aktiivisuudeksi. (Perttala 2019, 94-96; Sosiaali- ja ter-

veysministeriö. Työttömän aktiivisuus vaikuttaa jatkossa työttömyysetuuden 

määrään.) 

 

Jos työtön ei täyttänyt aktiivimallin mukaista aktiivisuutta, tippui päiväraha hieman 

alle 5 prosentilla seuraavaksi yli kahdeksi kuukaudeksi. Jos ei-aktiivisen jakson 

jälkeisellä jaksolla oli todistetusti aktiivimallin mukaisesti aktiivinen, sai työtön päi-

värahan taas täydeksi. Jos ei ollut aktiivimallin mukaisesti aktiivinen, jatkui päivä-

rahan maksaminen edellä mainitulla tavalla alennettuna. Huolimatta aktiivisuu-

desta tai sen puutteesta, päiväraha ei koskaan tippunut täydestä päivärahasta 

4,65% enempää. (Perttala 2019, 96; Sosiaali- ja terveysministeriö. Työttömän 

aktiivisuus vaikuttaa jatkossa työttömyysetuuden määrään.) 

 

Eri tahot seurasivat aktiivimallin mukaista aktiivisuutta riippuen siitä, mistä raha 

tuli. Kelan seurasi työmarkkinatuen ja peruspäivärahan piirissä olleiden työttö-

mien aktiivisuutta. Työttömyyskassat seurasivat ansiosidonnaisia työttömyyspäi-

värahan alaisuudessa olleiden aktiivisuutta. Jos työttömyysetuutta maksettiin lo-

mautuksen perusteella alle 65 maksupäivää, aktiivisuusvelvoite ei koskenut lo-

mautettuja. Kun maksupäivät kokonaan lomautetulla ylittyi 64 päivällä, alettiin ak-

tiivisuutta seuraamaan. Työtön, joka oli hakenut työkyvyttömyyseläkettä tai odotti 

tästä päätöstä, oli omais- ja perhehoitajana sekä työkyvyttömyyden tai sairauden 
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perusteella muuta etuutta saava, ei ollut velvoitettu osoittamaan aktiivisuutta ak-

tiivimallin mukaisesti. (Perttala 2019, 101-102; Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Työttömän aktiivisuus vaikuttaa jatkossa työttömyysetuuden määrään.) 

 

Työttömän aktivointia on kuntouttava työtoiminta. Kuntouttavasta työtoiminnasta 

on määrätty laissa (189/2001). Kuntouttavan työtoiminnan lainsäädännöstä ja ke-

hittämisestä vastaa Sosiaali- ja terveysministeriö. Toiminnan tavoitteena on en-

naltaehkäistä negatiivisia vaikutuksia, mitä työttömyydellä saattaisi olla ihmisen 

toimintakykyyn. Tämän lisäksi tarkoituksena on lisätä ihmisen työ- ja toimintaky-

kyä elämän ja arjen hallinnan avulla. Tavoitteena on tarjota mahdollisuutta työ-

toimintaan ja muihin vastaavanlaisiin palveluihin, joiden avulla pyritään ehkäise-

mään ihmisen syrjäytymistä työttömänä ollessaan. (Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Kuntouttava työtoiminta.) 

 

Uudelleen kouluttautuminen on aktivointitoimi, jonka pyrkimyksenä on saada ih-

minen takaisin työelämään. Ohjaava, työvoimapoliittinen koulutus on yksi pyrki-

mys auttaa pitkäaikaistyöttömiä. Sen tarkoituksen on puuttua ja katkaista työttö-

myyskierre ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Kannisto-Karonen (2015, 103-107) 

mukaan on perusteltua auttaa juuri pitkäaikaistyöttömiä, joiden työelämävalmiu-

det ja työmarkkinakelpoisuus ovat heikentyneet, koska he ovat ryhmä, joka 

useimmiten on vaikeimmin työllistettäviä. Vajaakuntoisuus oli monen kohdalla 

merkittävästi työttömyyttä pitkittävänä tekijänä, minkä vuoksi vaihtoehtona oli am-

matin vaihto. Tutkimustulosten mukaan, vuosien yrittämisestä huolimatta vain hy-

vin harvalla tapahtui ammatinvaihdossa ja työllistymisessä edistymistä. Työhar-

joittelujaksot koettiin hyvänä asiana, koska ne antoivat tietoa mahdollista amma-

tinvalintaa varten ja tauottivat työttömyyttä. 
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 TARKOITUS JA TAVOITE 

 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia helsinkiläisten pitkäaikaistyöttömien 

kokemuksia saamastaan digituesta. Digitukea annettiin tietokoneen käyttökurs-

sin muodossa. Tutkimuksen tavoitteena oli tehdä selvitys Helsingin kaupungin 

työllisyyspalveluiden käyttöön Digirasti-hankkeen palveluiden käyttäjien koke-

muksista toiminnan kehittämisen perusteeksi. 

 

Tutkimuskysymykset: 

 

1. Millaisia kokemuksia pitkäaikaistyöttömillä on digituesta? 

2. Mitä hyötyä ja/tai haittaa digituesta on pitkäaikaistyöttömille? 
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 TOTEUTUS 

 

 

Opinnäytetyöprosessi aloitettiin syksyllä 2019 ja tavoite oli saattaa prosessi lop-

puun talvella 2020. Opinnäytetyössä tavoitteena oli tuottaa tutkimus, joka hyödyt-

tää työelämää. Yhteystyökumppaniksi valikoitui Digirasti-hanke ja tutkimus toteu-

tettiin yhteistyössä hanketyöntekijöiden sekä hankkeeseen osallistuneiden asiak-

kaiden kanssa. 

 

 

6.1 Aikataulu 

 

Kuviossa 9 on kuvattu opinnäytetyön aikataulua. Tavoitteena syksyllä 2019 oli 

saada yhteistyökumppani, joka toimii Digituki-pilotin alla. Digituki-pilotti on Valtio-

varainministeriön ja Väestörekisterikeskuksen projekti AUTA-hankkeen pohjalta. 

Lokakuussa 2019 saatiin yhteistyökumppaniksi Helsingin kaupungin työllisyys-

palveluiden Digirasti-hanke. Opinnäytetyön tutkimuksessa tutkittiin asiakkaiden 

kokemuksia Digirasti-hankkeen antamista palveluista. Syksyn 2019 aikana kirjoi-

tettiin opinnäytetyön suunnitelma, mikä hyväksyttiin joulukuussa 2019. 

 

KUVIO 9. Opinnäytetyön aikataulu 

•Yhteistyökumppani

•Tutkimussuunnitelma
Syksy -

19

•Suunnitelma hyväksytyksi

•TutkimuslupaTalvi -19

•Aineiston keruu

•Aineiston analyysiKevät -20

•Tulokset

•Raportin kirjoittaminen Kesä -20

•Seminaarit 

•Kypsyyskoe
Syksy -

20

•ValmistuminenTalvi -20
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Hyväksytyn suunnitelman jälkeen haettiin tutkimuslupa Helsingin kaupungilta. 

Lupaa varten oli hyväksytty suunnitelma koululta, mikä sisälsi hyväksymispäivä-

määrän, hyväksyneen oppilaitoksen tiedot ja opinnäytetyön ohjaajien yhteystie-

dot. Vapaamuotoinen hakemus osoitettiin Kaupunginkanslian elinkeino-osaston 

työvoima ja maahanmuuttoyksikölle. Hakemuksessa ilmeni tutkimuksen tekijä, 

tutkimuksen aihe, tarkoitus ja aikataulut sekä tutkimussuunnitelma liitteenä. Tut-

kimusluvan myönsi yksikön päällikkö 31.1.2020 ja siitä tehtiin pöytäkirjapäätös. 

 

Tutkimusluvan myöntämisen jälkeen alkoi käytännönläheinen yhteistyö yhteis-

työtahon kanssa. Käytiin yhdessä läpi suunnitelma, teemahaastattelun runkoa ja 

sovittiin aikatauluja haastattelun esitestaukselle sekä aineiston keruulle. Kevään 

2020 aikana oli tarkoitus saada kerätyksi laadullinen aineisto teemahaastattelu-

jen pohjalta sekä litteroitua haastattelut. 

 

Kesään 2020 mennessä tavoite oli saada aineisto analysoitua ja kirjoitettua tu-

lokset.  Syksyllä 2020 oli tarkoitus saada raportti valmiiksi, esitellä tutkimus ja sen 

tulokset yhteistyötahon kanssa sovituissa palavereissa sekä osallistua koulun se-

minaareihin. Tavoite oli saada opinnäytetyö valmiiksi ja suorittaa kypsyyskoe hy-

väksytysti läpi syksyllä 2020. 

 

 

6.2 Aineiston keruu 

 

Opinnäytetyössä tutkittiin, miten pitkäaikaistyöttömät kokivat saamansa digituen. 

Aineiston keruumenetelmä oli haastattelu, mikä toteutettiin yksilöhaastatteluna 

puhelimitse. Lisäksi on pohdittu opinnäytetyössä käytettäviin menetelmiin liittyviä 

ajatuksia, ongelmia ja ratkaisuja. Opinnäytetyön yhteistyökumppaniksi saatiin Di-

girasti-hanke, jonka palvelut ovat helsinkiläisille pitkäaikaistyöttömille. Tutkimuk-

seen osallistumiseen halukkaille pitkäaikaistyöttömille tehtiin teemahaastattelu. 

 

Teemahaastattelu sopii siihen, että on suunniteltu käsiteltäviä aiheita, mutta va-

paalle sanalle olisi tilaa ja sen vuoksi esitetyt kysymykset eivät olisi liian tiukkoja 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 87). Tavoitteena haastattelussa oli saada tietää, mitä 
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pitkäaikaistyötön ajattelee saamastaan digituesta. Haastattelijalla oli tarkoitus py-

syä keskustelusta sopivan etäällä. Luoda niin ikään raamit, jotka voi sanoa ää-

neen ja haastateltavat voisivat näiden rajoissa kertoa vapaasti mielipiteitään ja 

mahdollisesti tuoda esiin yllättäviäkin asioita tutkittavasta aiheesta. Teemahaas-

tattelu oli hyvä tapa kerätä tietoa, koska se ei kategorisoinut liian tarkkaan pitkä-

aikaistyöttömiä vaan voitiin saada eri syistä työttöminä olevilta erilaisia näkökul-

mia tutkittavaan aiheeseen. 

 

Haastateltavat osallistuivat haastatteluun vapaaehtoisesti. Opinnäytetyön tutki-

muksessa suunniteltiin käytettävän ryhmässä tapahtuvaa haastattelua, joka al-

kaisi melko avoimena haastatteluna, mutta muuntuisi teemahaastatteluksi. Haas-

tattelu soveltuu käytettäväksi menetelmäksi hyvin silloin, kun halutaan tietää ih-

misen ajatuksista, käsityksistä ja kokemuksista (Hirsijärvi & Hurme 2008, 41; 

Kvale 1996, 5.) Teemahaastattelun keskeisin piirre ja lähtökohta on se, että haas-

tateltavat ovat kokeneet saman asian tai tilanteen (Hirsijärvi & Hurme 2008, 48; 

Kvale 1996, 6). Opinnäytetyön tutkimuksessa haastateltavat olivat niitä, jotka 

ovat olleet samanlaisen palvelun piirissä, osallistuneet tietokoneenkäyttökurs-

sille. Pitkäaikaistyöttömien saama digituki ja digitukeen liittyvät teemat olivat 

haastattelussa käsiteltäviä asioita. 

 

Teemahaastattelun tekeminen ryhmälle on sekä vaivatonta että erittäin työlästä. 

Ryhmälle tehtävässä haastattelussa etuna on se, että saadaan paljon tietoa yh-

dellä kertaa usealta haastateltavalta. Ryhmähaastattelun tekoon kuluu yleensä 

vähemmän aikaa, koska ei tarvitse erikseen haastatella. Haittana tässä voi olla 

kuitenkin se, että paikalle ei tulla eikä keskusteluun ryhmässä osallistuta. (Hirs-

järvi & Hurme 2008, 63.)  

 

Vuoden vaihteessa 2019 Kiinassa löydettiin uusi koronavirus, SARS-CoV-2. 

SARS-CoV-2 aiheuttamaa tautia kutsutaan nimellä COVID-19. (Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos. Koronavirus COVID-19.) Keväällä 2020 COVID-19 oli levinnyt 

maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. 16.3.2020 Suomessa julistettiin vallitsevan 

valmiuslain (1552/2011) 3 §:n 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot (Valtio-

neuvosto. Valtioneuvoston asetus (ilm EK:lle) VNK/2020/38). Poikkeusolon 

vuoksi Suomen hallitus päätti rajoituksista. Voimassa oli suositus etätyöhön, 



33 
 

 

minkä lisäksi 27.3.2020 alkaen Suomessa rajoitettiin Uudenmaan rajojen yli kul-

kua. (Valtioneuvosto. Uudellemaalle liikkumisrajoituksia.) Näiden rajoitusten li-

säksi määrättiin muun muassa erilaisia kokoontumiseen liittyviä rajoituksia, kou-

lut määrättiin epäopetukseen ja niin edelleen. (Valtioneuvosto. Ravitsemisliikkei-

den toimintaa rajoitetaan ja valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia jatketaan.) Ko-

ronapandemia vaikutti tämän opinnäytetyön tutkimuksen tekoon monella eri ta-

valla. Alustavan suunnitelman mukaan oli tarkoitus haastatella vain keväänä 

2020 Digirasti-hankkeeseen osallistuneita pitkäaikaistyöttömiä. Koronapande-

mian vuoksi kevään tietokoneen käyttökurssit peruttiin. Tämän vuoksi ei päästy 

osallistumaan yhdellekään kurssille ja tekemään heti kurssin jälkeen haastatte-

luja, kuten oltiin aluksi suunniteltu.  

 

Kurssien peruuntumisen vuoksi Digirasti-hankkeen toimesta lähetettiin kaikille 

aiemmin tietokoneen käyttökurssille osallistuneille pitkäaikaistyöttömille teksti-

viesti ja/tai sähköpostiviesti mahdollisuudesta osallistua opinnäytetyön haastat-

teluun. Kurssin suorittaneita kevääseen 2020 mennessä oli yli 100 pitkäaikais-

työtöntä. Lähetetyssä viestissä oli puhelinnumero, johon halutessaan sai soittaa 

tai laittaa tekstiviestin haastattelun sopimista varten. Tietosuojasäännösten 

vuoksi yhteystietoja ei annettu Digirasti-hankkeen toimesta tutkijalle. Koronapan-

demian seurauksena haastateltavat haastateltiin yksi kerrallaan puhelimitse. Yh-

teydenottoja tuli 14 pitkäaikaistyöttömältä. Yhtä ei haastateltu kuulon haasteiden 

vuoksi. Haastattelu tehtiin yhteensä 13 pitkäaikaistyöttömälle huhtikuussa 2020. 

 

Haastattelut ovat tapana tallentaa nauhoittamalla ääntä tai esimerkiksi videoi-

malla haastattelut. Ryhmälle tehtävä haastattelu asettaa omat haasteensa. Pel-

kästään nauhoitetusta äänestä voi olla vaikeaa erottaa kuka puhuu ja milloin, jo-

ten mielekkäämpää voisi olla videoida haastattelu. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 63.) 

Tässä opinnäytetyön tutkimuksessa ei ollut tarpeen videoida haastatteluja, koska 

tulosten kannalta ei ollut tarpeen erottaa vastauksien antajia. Haastattelut nau-

hoitettiin äänitallenteiksi. 

 

Teemahaastattelu aloitetaan sillä, että suunnitellaan hyvin tutkimuksen tarkoitus 

ja tavoite sekä hahmotellaan ratkaisuja (Hirsjärvi & Hurme 2008, 65-66). Opin-

näytetyön tutkimuksessa haluttiin selvittää kokemuksia, minkä vuoksi oli erityisen 
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tärkeää kerätä aineisto, jossa haastateltavat puhuvat kokemuksistaan. Yleensä 

haastattelua suunniteltaessa on tehtävä olettamus ja siihen kannanotto, millaisia 

päätelmiä tullaan tekemään (Hirsjärvi & Hurme 2008, 65-66). Opinnäytetyön tut-

kimuksessa olettamuksia ja päätelmiä olisi voinut olla esimerkiksi seuraavat 

asiat: digituesta oli hyötyä ja auttoi työnhaussa ja työllistymisessä; digituki oli 

turha, vei aikaa eikä auta työnhaussa ja työllistymisessä. Toisaalta on kyseen-

alaista asettaa etukäteen olettamuksia, koska jokaisen kokemusmaailma on ai-

nutlaatuinen ja yksilöllinen (Hirsjärvi & Hurme 2008, 65-66). 

 

Haastattelu aloitettiin kysymällä, mitä ajatuksia ja tunteita digikurssi teissä herätti 

ja herättää? Tämän jälkeen siirryttiin teemoihin, jotka liittyvät itse digitukeen ja 

kurssin sisältöön (ks. liite 1). Teemahaastattelua suunniteltaessa Hirsjärvi & 

Hurme (2008, 65-66) mukaan on tärkeää pohtia teemat etukäteen, jotta haastat-

telun ohjailu ja tarkentavien kysymysten esittäminen on tarpeen vaatiessa hel-

pompaa. Toisaalta voi käydä myös niin, että haastattelijan ei tarvitse tarkentaa 

haastattelua vaan haastateltava itse tekee tarkennuksen asioihin, joita kertoo. 

 

Ennen lopullisen haastattelurungon päättämistä on hyvä tehdä koeversioita ja 

koehaastatteluja. Koehaastattelun etuna on myös se, että saa testattua, kuinka 

kauan haastatteluun kuluu aikaa. Jos haastattelu kestää liian kauan, voisi pohtia, 

mitä asioita voisi karsia. Toisaalta haastattelurunkoon voisi lisätä tarkentavia ky-

symyksiä, jos näyttää siltä, että vastaukset ovat liian suppeita. (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 66-67). Esitestaus eli esihaastattelu antaa suuntaa, kuinka kauan haastat-

telu kestää. Toisaalta, kun esihaastattelu tehdään eri ryhmälle, on kyseessä eri 

haastateltavat ja kesto voi olla eri. Haastattelun kestoon vaikuttaa siis haastatel-

tavat, mutta myös haastattelija. Haastattelija voi päättää haastattelun, kun kokee 

sen sopivaksi. On kohteliasta kuitenkin ottaa huomioon se, että jos haastattelu 

venyy ja haastateltavat tuovat esiin henkilökohtaisia asioita, ei lopeta haastatte-

lua haastattelija vain sen vuoksi, että sai omat tarpeelliset tiedot kerättyä. Toi-

saalta, kun kaikki omasta mielestä tarpeelliset tiedot ovat kerätty voikin haasta-

teltava yllättää ja antaa omalla vapaalla puheella lisää tietoa, mitä tutkija ei ole 

edes osannut kysyä. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 73-74.) Haastattelurungon toimi-

vuus testattiin haastattelemalla yhtä henkilöä. Haastattelurunkoa ei esitestauk-

sen perusteella tarvinnut muuttaa. Esitestaushaastattelu antoi riittävästi 
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vastauksia, joten esitestauksena tehty haastattelu otettiin osaksi tutkimusaineis-

toa. Haastatteluille ei suunniteltu etukäteen tiettyä kestoa, vaan haastattelut kes-

tivät niin kauan kuin oli tarpeen ja haastateltavilla oli teemaan liittyvää kerrotta-

vaa. Haastattelujen kestot olivat 7-40 minuutin välillä, keskiarvo haastattelun kes-

tolle oli 15 minuuttia. 

 

Haastattelun järjestelyitä suunniteltaessa pitää ottaa huomioon seuraavat kysy-

mykset: milloin pidetään, missä pidetään, kuinka kauan kestää ja millä dokumen-

toidaan? Vuodenaikaan tutkija ei voi vaikuttaa. Haastattelupaikan valintaan vai-

kuttaa yleensä useampi huomioon otettava asia. Tärkeää on ottaa huomioon 

haastattelua tehtäessä, että tila olisi rauhallinen ja hiljainen. Tällä tarkoitetaan 

sitä, että kuullaan, mitä puhutaan ja ei tulisi keskeytyksiä tai muita häiriöitä. (Hirs-

järvi & Hurme 2008, 73.) Opinnäytetyön aineiston keruu tehtiin huhtikuussa 2020 

puhelinhaastatteluina. Haastattelut tutkimuksen tekijä teki kotonaan yksin olles-

saan, jolloin tila oli rauhallinen ja hiljainen eikä kukaan ulkopuolinen kuulut, mitä 

puhuttiin tai keskeyttänyt haastattelua. 

 

Haastattelua tehdessä on otettava huomioon haastattelun roolit, miten esittää it-

sensä ja miten ottaa haastateltavat huomioon? Se, että teititteleekö vai sinutte-

leeko riippuu haastateltavasta. Opinnäytetyön tutkimuksen kohde oli pitkäaikais-

työttömät. Oli otettava huomioon heidän mahdolliset taustansa. Olisi kohteliasta 

aloittaa teitittelyllä, mutta voisi olla hyvä kysyä sopiiko sinutella. Tällä tavoin olisi 

otettu kohteliaasti haastateltava huomioon, mutta sinunkauppojen yhteydessä 

asetuttaisiin samalle tasolle. Toinen asia, mikä kannattaa ottaa huomioon on esi-

merkiksi pukeutuminen (Hirsjärvi & Hurme 2008, 92-94). Mikä on provosoivaa ja 

mikä ei? Vaatteetkin voivat olla kannanotto. Tutkijan roolissa aikomus oli pyrkiä 

neutraaliuteen, etteivät vaatteet kiinnittäisi huomiota. Koronapandemian vuoksi 

haastattelut tehtiin puhelimitse, jolloin tavalla keskustella oli merkitystä, mutta 

vaatetuksella ei. 

 

Haastattelua ohjaavat erilaiset etiketti- ja moraalisäännöt. Pitää muistaa hyvät 

käytöstavat. Lisäksi pitää muistaa vaitiolovelvollisuus, tästä on hyvä mainita 

haastattelun alussa, koska se usein lisää luottamusta haastateltavien ja haastat-

telijan välille. Teemahaastattelua tehtäessä haastattelijan pitää muistaa, että ei 
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tuo omia mielipiteitä haastatteluun, mikä onkin yleisimpiä virheitä, mitä aloittele-

vat haastattelijat tekevät. On pitäydyttävä suunnitellussa rungossa ja esitettävä 

tarkennetut kysymykset juuri sellaisena, kuten on ne suunnitellut. (Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 101-103.) Haastateltavilta kysyttiin ennen haastattelun alkua lupa 

haastatteluun. Tämän jälkeen luettiin saatekirjan sisältö (ks. liite 2.), jonka jälkeen 

vielä kysyttiin toisen kerran halusta osallistua haastatteluun. 

 

 

6.3 Aineiston analyysi 

 

Teemahaastatteluna kerätty aineisto voi olla todella runsas. Olisi hyvä päättää 

etukäteen, miten aikoo aineiston käsitellä. Kun aineiston analysointimenetelmä 

on etukäteen päätetty, on helpompi aloittaa aineiston purkaminen sitä mukaa, 

kun aineistoa saa kerätyksi. Aineiston analysointia varten olisi hyvä varata run-

saasti aikaa. Usein aliarvioidaan aika, mikä kuluu aineiston litterointiin ja käsitte-

lyyn. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 135.) Silloin, kun tutkija kirjoittaa auki sanasta sa-

naan eli litteroi aineiston, perehtyy hän samalla melko kokonaisvaltaisesti ja tar-

kasti aineistoon, mikä edesauttaa aineiston analyysia (Kylmä & Juvakka 2007, 

111). Tässä tutkimuksessa haastattelujen äänitallenteet litteroitiin sanatarkasti 

kysymysten alkamisesta haastattelun loppuun. Sekä haastattelijan että haasta-

teltavan jokainen sana litteroitiin. Erilaiset muut äännähdykset jätettiin litteroi-

matta ja korvattiin kolmen pisteen merkinnällä (…). Litterointi tehtiin samana päi-

vänä kuin haastattelu tai haastattelusta seuraavana päivänä. Litteroitua tekstiä 

tuli, kaikki haastattelut yhteen laskettuna, yhteensä 36 sivua fonttikoolla 11 ilman 

rivivälejä. 

 

Laadullista aineistoa tutkija voi lähestyä usealla eri tavalla. Haastateltava voi esi-

merkiksi itse kertoa, mitä haluaa kokemuksistaan ja elämästään, eikä tutkija tul-

kitse kuvausta. Toinen tapa lähestyä on antaa haastateltavan itse tehdä tulkinnat 

ja asiayhteydet kertomastaan. Kolmannessa tavassa tutkija tekee jo haastattelun 

aikana analyysia: tulkitsee ja tiivistää, mitä kerrotaan. Yksi tapa on litteroida ai-

neisto, mitä tutkija tulkitsee. Viidennessä tavassa tutkija tekee ensin tulkinnat, 

minkä jälkeen tekee toisen haastattelun, jolloin tutkija esittelee johtopäätöksensä 

ja varmistaa niiden oikeellisuuden. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 137; Tuomi & 
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Sarajärvi 2018, 104-107.) Tässä tutkimuksessa tutkittiin kokemuksia, minkä 

vuoksi haastateltavat saivat kertoa itse kokemuksistaan ilman, että tehtiin aineis-

tossa ilmenevistä kokemuksista tulkintoja. 

 

Laadullisen aineiston voi purkaa litteroimalla tai tekemällä suoraan tulkinnat ai-

neistosta. Aineiston litterointi on hyvin yleinen tapa purkaa esimerkiksi nauhalla 

olevaa haastatteluaineistoa. Litteroinnin voi tehdä joko suoraan tietokoneelle 

tekstinä tai litterointiin tarkoitettuun tietokoneohjelmaan. Tietokoneohjelman 

käyttö litteroinnissa ja aineiston purkamisessa on hyvä silloin, kun on strukturoi-

tuja kysymyksiä. Tällöin tietokoneohjelma voi ryhmitellä aineistoa jo valmiiksi. 

Avoimessa haastattelussa tai teemahaastattelussa, jossa kerronta on vapaam-

paa voi tietokoneohjelman käyttö olla haasteellisempaa. Tällaisessa tilanteessa 

voi olla hyvä kirjoittaa tietokoneelle teksti auki, mutta tehdä ryhmittely ja teemoit-

telu manuaalisesti itse. (Creswell 2016, 182; Hirsjärvi & Hurme 2000, 138-140.) 

Tätä tutkimusta tehtäessä tutustuttiin aineiston litterointitietokoneohjelmiin. Nau-

hoitusten siirtäminen puhelimen iOS käyttöjärjestelmältä (älypuhelimesta) PC-tie-

tokoneelle ja tiedoston muokkaaminen sopivaksi tietokoneohjelmaa varten oli 

liian vaivalloiselta suhteessa siitä saatavaan hyötyyn. Tätä tutkimusta tehdessä 

aineisto litteroitiin manuaalisesti Wordille, minkä jälkeen tekstin jatkokäyttäminen 

PC:llä oli sujuvaa. 

 

Sisällönanalyysi sopisi teemahaastatteluna kerätyn aineiston analyysimenetel-

mäksi, koska sen avulla voidaan käydä litteroitua tekstiä, dokumenttia systemaat-

tisesti läpi. Se, että hankittu aineisto on osittain avoimesta keskustelusta saatua, 

ei ole este. Sisällönanalyysi sopii avoimesta keskustelusta saadun aineiston kä-

sittelyyn. Sisällönanalyysin tehtävänä on tiivistää ja yleistää tutkittavaa asiaa ja 

ilmiötä. Sisällönanalyysin yksi tärkeimpänä tehtävänä on käsitellä aineistoa siten 

ja sellaiseen muotoon, että on helpompi tehdä siitä johtopäätöksiä. (Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 137; Kylmä & Juvakka 2007, 112; Tuomi & Sarajärvi 2018, 117.) 

Isoin kompastuskivi on se, että lähtee esittelemään sisällönanalyysin ryhmittelyjä 

sellaisenaan tuloksina. Onkin tärkeää, että sisällönanalyysin lopputuotoksesta 

tehdään päätelmiä ja johtopäätökset. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 117.) Tässä tut-

kimuksessa tulosten pohjalta tehtiin johtopäätökset. Tuloksia ei esitetty sellaise-

naan johtopäätöksinä. 
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Aineiston sisältöä voi analysoida tai sen sisältöä eritellä. Aineistoa tulkitaan sisäl-

lönanalyysillä joko induktiivisesti tai deduktiivisesti. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 135; 

Kylmä & Juvakka 2007, 112-113; Tuomi & Sarajärvi 2018, 121-122.) Sisällönana-

lyysin tärkein tehtävä on saada aineisto kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä ja luoda 

analyysin avulla selkeä kuvaus sanallisesti. Tärkeintä on informaatioarvon lisää-

minen, jotta aineisto olisi selkeässä ja yhtenäisessä muodossa. (Eskola & Suo-

ranta 1998, 138; Kylmä & Juvakka 2007, 113; Tuomi & Sarajärvi 2018, 121-122.) 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksessa aineiston analyysi tehtiin aineistolähtöisesti 

eli induktiivisesti. 

 

Ennen pelkistämistä aineiston voi käydä läpi värikoodaamalla aineisto. Värikoodit 

tehdään merkitysyksiköiden tai merkityksellisten ilmaisujen mukaan. Aineiston 

värikoodaus toimii hyvänä pohjana itse aineiston koodaamiselle, eli pelkistämi-

selle. Merkityksellisten ilmaisujen värikoodaaminen helpottaa tulosten laadu-

kasta raportointia, koska on helppo palata aineistoon ja valita sieltä ilmaisuja, 

joita voi käyttää raportin tulosten esittelyssä. (Kylmä & Juvakka 2007, 117.) Litte-

roitu aineisto värikoodattiin yliviivaustoiminnolla siten, että korostettiin jokainen 

kokemus. Näiden kokemuslausuntojen pohjalta tehtiin pelkistetyt ilmaukset (ks. 

taulukko 1). 

 

TAULUKKO. 1 Esimerkki kokemuslausuntojen pelkistämisestä 

 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus 

mun tytär auttaa mua se auttaa mua 

tarvittaessa sen tietokoneen kanssa 

on läheistukea 

kouluttajat oli mukavia eikä ollu mitään 

niin sanotusti pelkäsin et on puudutta-

vaa puupenkissä istumista mutta koin 

sen miellyttäväksi 

Digirastin tietokoneen käyttökurssin 

kouluttajat mukavia 

no siis aktivointitoimenpiteenä erittäin 

hyvä kyllä kyllä - - sehän että se … no 

pelkästään se että osallistuu siihen 

kurssille osallistuminen aktivoi 
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Aineiston analyysi on monivaiheinen prosessi, jossa aineisto puretaan ja käsitel-

lään, minkä lopuksi löytyy syy-yhteyksiä ja vastaukset tutkimusraporttiin (Hirsjärvi 

& Hurme 2000, 143-144; Kylmä & Juvakka 2007, 113). Aineistolähtöinen sisäl-

lönanalyysi on kolmivaiheinen. Ensimmäiseksi aineisto pelkistetään, eli aukikir-

joitettu teksti käydään läpi siten, että etsitään yhteisiä tekijöitä ja luodaan niille 

pelkistetyt ilmaukset. Tämän jälkeen aineisto ryhmitellään, eli etsitään samankal-

taisuuksia tai erilaisuuksia ilmauksista. Kolmanneksi aineisto abstrahoidaan, eli 

luodaan teoreettiset käsitteet. (Eskola & Suoranta 1998, 153; Hirsjärvi & Hurme 

2000, 150; Kylmä & Juvakka 2007, 116; Tuomi & Sarajärvi 2018, 108, 122-123.) 

Pelkistetyt ilmaukset ryhmiteltiin tämän jälkeen alaluokkiin samankaltaisuuksien 

näkökulmasta. Alaluokista ryhmiteltiin yläluokat (ks. taulukko 2). 

 

TAULUKKO 2. Esimerkki ala- ja yläluokkien muodostumisesta 

 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

on läheistukea läheistuki digituki 

Digirastin tietokoneen 

käyttökurssin kouluttajat 

mukavia 

opetus hyvää Digirastin tietokoneen-

käyttökurssi 

kurssille osallistuminen 

aktivoi 

osallistuminen aktivoi annettu digituki aktivoi 

 

Induktiivisessa sisällönanalyysissä ja aineiston abstrahoinnissa yhdistellään kä-

sitteitä, pelkistettyjä ilmauksia, joiden avulla saadaan vastaus tutkimuskysymyk-

siin. Oleellista on tulkinta ja päättely, eli edetään kokemusaineistosta kohti käsit-

teellistä näkemystä ja kokonaisuutta. Tällaisen tavan aineiston abstrahointia voi-

daan kutsua tutkijaa opettavaksi. Tutkija pyrkii ymmärtämään, mitä asiat tutkitta-

ville merkitsevät. Eli aineiston pohjalta luodaan ala- ja yläkäsitteet ja niin ikään 

mennään alhaalta ylöspäin eikä ylhäältä alaspäin, määrätä käsitteitä ja niiden alle 
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pakoteta aineistoa. (Kylmä & Juvakka 2007, 118-120; Tuomi & Sarajärvi 2018, 

108-109, 127.) Aineiston abstrahoinnilla tehtiin käsitteet kokemuksille. Kokemus-

luokkia syntyi neljä (ks. taulukko 3). 

 

TAULUKKO 3. Esimerkki aineiston abstrahoinnista 

 

Digirastin tieto-

koneen käyttö-

kurssi 

Digituki aktivoi Digituki on hyö-

dyllistä 

Digituen muodot 

Oppiminen vai-

kutti itsetuntoon 

Kodin ulkopuoli-

nen tekeminen oli 

aktivoivaa 

Vertaistuki koet-

tiin hyödyllisenä 

Digitukea tarjoa-

vat erilaiset palve-

luntarjoajat 

Vertaistukea ryh-

mämuotoisesta 

toiminnasta 

Tietokoneen käyt-

tökurssille osallis-

tuminen täytti ak-

tiivisuuden kritee-

rit aktiivimallin ai-

kana 

Kurssille osallistu-

minen oli virkistä-

vää 

Läheisiltä ihmi-

siltä saa digitukea 

 

Aineiston abstrahoinnin jälkeen, kokemusluokkien kokemukset käytiin kaikki yksi 

kerrallaan läpi tarkastellen kokemuksia suhteessa kokemuksen laatujen kritee-

reihin. Esimerkiksi tietokoneen käytön opastus liittyi tietokoneen käyttökurssiin. 

Osa koki digitueksi sen, että oppi käynnistämään tietokoneen tai oppi tietämään, 

mikä on internet-selain. Nämä kokemukset asettuivat tietävään kokemuksen laa-

tuun sillä perusteella, että tällainen päättely vaatii ymmärrystä, koostuu useam-

man kokijan operationalisoinnista ja näiden kokemusten pohjalta voi vertailla elä-

mäntilanteita. 

 

 

6.4 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimuksissa tutkittavat ovat useimmiten ihmisiä, henki-

löitä. Henkilötietojen käsittelyä koskeva kansallinen tietosuojalaki astui voimaan 

1.1.2019. Tietosuojalaissa (L 1050/2018) on säädetty luonnollisten henkilöiden 
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tietojen käsittelystä ja suojelusta sekä niiden soveltamisesta. 25.5.2018 lähtien 

Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (A 2016/679) sovelletaan kaikkeen 

henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuojalaissa ja EU:n yleisessä tietosuoja-asetuk-

sessa on tarkasti esitetty, mitä on huomioitava ihmistutkimuksessa, sen aineiston 

keruussa, säilytyksessä ja raportissa. Tärkein yleistettävissä oleva eettinen ohje 

tutkimusta tehdessä on se, että tutkimus ei saa aiheuttaa vahinkoa tai loukata 

tutkittavaa (Eskola & Suoranta 1998, 56; Kylmä & Juvakka 2007, 138, 147; Tut-

kimuseettinen neuvottelukunta 2012). Tässä tutkimuksessa noudatettiin tietosuo-

jalakia tarkasti sen jokaisessa vaiheessa. Aineisto kerättiin nimettömänä ja ke-

nenkään haastatteluun osallistuneen tietoja ei jaettu ulkopuolisille. Saatua aineis-

toa säilytettiin asianmukaisesti salasanojen takana ja raportti kirjoitettiin siten, 

ettei se aiheuta vahinkoa tai loukkaa haastatteluun osallistuneita. 

 

Tutkimuksen eettisyyden kannalta on tärkeää perehtyä tekemänsä tutkimustyylin 

ja oman aihepiirin mahdollisiin eettisiin ongelmakohtiin. Perehtymällä näihin mah-

dollisiin ongelmakohtiin, tutkija osaa ottaa ne huomioon ja toteuttaa eettisesti asi-

allisen tutkimuksen. (Eskola & Suoranta 1998, 52.) Eettisesti hyvästä tutkimuk-

sesta on tehty tietyt raamit, joita tutkimuksen pitäisi noudattaa. Tähän kuuluu esi-

merkiksi se, että tutkimusta varten on haettu tutkimuslupa. Tutkimuslupa on saatu 

asianomaisilta viranomaisilta ja tutkittavilta. Aineiston keruussa eettisyyttä on esi-

merkiksi se, että haastateltavia ei nauhoiteta salaa, vaan heille kerrotaan, että 

haastattelu nauhoitetaan. (Eskola & Suoranta 1998, 52-53; Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2012.) Tätä tutkimusta varten saatiin Helsingin kaupungilta tut-

kimukselle tutkimuslupa, joka on voimassa vuoden 2020 joulukuuhun saakka. 

Haastateltaville annettiin yhteydenoton yhteydessä tiedote tutkimuksesta ja 

haastattelusta sekä siihen liittyvistä muodollisuuksista kerrottiin haastateltaville 

ääneen suomen kielellä ennen haastattelua. 

 

Eettisiä ongelmia tutkimuskohteeseen ja osallistumiseen liittyen ovat esimerkiksi 

tutkimusjoukon hyväksikäyttö ja tutkijan vaikutus aineiston keruuseen. Tutkimus-

joukon hyväksikäyttöä voisi olla esimerkiksi se, että aineiston keruusta ei tehdä 

aidosti vapaaehtoista vaan se on esimerkiksi pakollinen osa oppituntia. Toinen 

tutkimusjoukon hyväksikäyttöön liittyvä asia on esimerkiksi tutkijan ja tutkittavan 

välinen riippuvuussuhde. Tietyssä määrin sellainen voisi olla, esimerkiksi 
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opettaja kysyy oppilailtaan haluavatko osallistua vapaaehtoisesti tutkimukseen, 

johon oppilaat osallistuvat, mutta ajattelevat sen lisäävän omia pisteitään opetta-

jan silmissä. Eettisesti ei ole väärää, että opettaja pyytää oppilailtaan osallistu-

mista tutkimukseen, mutta pitää ottaa huomioon eettisyyttä pohdittaessa, vaikut-

taako heidän välisensä suhde tutkimuksen osallistumiseen. (Eskola & Suoranta 

1998, 53-55; Tuomi & Sarajärvi 2018, 160; Tutkimus-eettinen neuvottelukunta 

2012.) Tutkijalla ei ollut lainkaan sidoksia tutkittaviin ihmisiin eikä heidän koke-

muksiinsa. Osallistuminen oli täysin vapaaehtoista. 

 

Tärkeä osa eettistä tutkimustoimintaa on tutkimuksesta tiedottaminen. Tutkitta-

van pitää tietää, että hän osallistuu tutkimukseen ja halutessaan saa keskeyttää 

osallistumisensa. Tiedottamisen lisäksi olisi hyvä, että tutkittavat tietävät hieman 

tutkimustulosten aiotusta tavasta raportoida ja tiedottaa tulokset. Olisi eettisesti 

arveluttavaa, että esimerkiksi arkaluontoisia asioita kerättäisiin, analysoitaisiin ja 

lopuksi julkaistaisiin siten, että tutkittavat ovat siitä tunnistettavissa, mutta tutkit-

taville ei olisi tätä kerrottu. (Eskola & Suoranta 1998, 53-56; Kylmä & Juvakka 

2007, 150; Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) Haastateltaville kerrottiin, 

että he saavat halutessaan keskeyttää haastatteluun osallistumisensa. Haastat-

teluun osallistujille kerrottiin verkkosivusto, jonne tutkimusraportti julkaistaan. 

 

Yhteiskunnallisesti on tärkeää käsitellä ja tutkia myös vaikeita asioita, mutta sil-

loin pitää olla huolellinen aineiston keruussa, sen käsittelyssä ja raportoinnissa, 

ettei aiheuta vahinkoa tutkittavalle. Yksi hyvä keino arkoja asioita käsiteltäessä 

on pitää tutkittavat anonyymeinä. Tutkimusaineiston säilytyksessä eettisyyttä on 

se, että aineisto on säilytetty luotettavasti asianosattomien ulottumattomissa. (Es-

kola & Suoranta 1998, 56-57; Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) Tutki-

musaineiston ja muut kirjalliset tekstit ennen virallista tutkimusraporttia tullaan 

säilyttämään useiden lukkojen ja salasanojen takana. Tutkittavat osallistuivat 

haastatteluun nimettömästi. 

 

Tutkimustulosten julkaisussa ja tutkimuksen raportoinnissa hyvää eettistä käy-

täntöä on se, että jos on luvattu anonymiteetti tutkittaville tutkimusaineistoa ke-

rättäessä, on se pidettävä myös tulosten julkaisemisessa. Henkilöllisyys ei siis 

saisi paljastua tutkimuksen asiayhteyden ja tutkimuspaikan liian tarkasta 
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kuvauksesta. Mitä arkaluontoisempi asia on, sitä tarkempi tulee olla muiden tut-

kimukseen liittyvien asioiden kuvailussa. Onkin hyvä pohtia, kuinka oleellista tut-

kimuksen kannalta on, jos yksilöä tutkitaan, ilmaista tarkka paikka ja tilanne tut-

kimuksesta. (Eskola & Suoranta 1998, 57; Kylmä & Juvakka 2007, 151; Tutki-

museettinen neuvottelukunta 2012.) Tutkittaville kerrottiin, että tutkittavat eivät 

ole ulkopuolisten tunnistettavissa. Raportissa ei puhuta sukupuolesta, iästä tai 

työttömyyden syystä tunnistettavasti. Ainoa tunnistettava taustatekijä on, että ni-

metään tutkittaviksi helsinkiläiset pitkäaikaistyöttömät. 

 

Hyvää eettistä työskentelyä on myös se, että tutkija ei sekoita omia mielipiteitään 

tutkimukseen ja muistaa pitää läpi tutkimuksen hyvän asialinjan. Tutkijan on hyvä 

reflektoida omia ennakko-oletuksiaan ja niiden vaikutusta tutkimukseen. Pitäisi 

muistaa, että tutkimus ei ole tutkijan mielipidekirjoitus ja omat mielipiteet esimer-

kiksi heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevista pitäisi pitää itsellään.  

(Eskola & Suoranta 1998, 58; Tuomi & Sarajärvi 2018, 160; Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2012.) Tässä tutkimuksessa tulokset ja johtopäätökset on esi-

telty näyttöön perustuen. 

 

Laadullisen tutkimuksen tekeminen luotettavasti ei ole helppoa. Tutkijan pitää 

tehdä jatkuvasti arviota tekemistään ratkaisuista ja niiden vaikutuksesta aineis-

toon ja sen analyysiin. Tutkijan pitää ratkaisujen lisäksi pohtia omia lähtökohtiaan 

ja niiden vaikutuksia tutkimuksen tekoon ja ratkaisuihin. Kun jatkuvaa arviota on 

tehnyt läpi tutkimuksen perustellen, voidaan puhua siitä, että laadullinen tutkimus 

on tehty luotettavasti. (Creswell 2016, 191; Eskola & Suoranta 1998, 209; Hirs-

järvi & Hurme 2000, 189; Kylmä & Juvakka 2007, 129.) Tätä tutkimusta tehdessä 

tehtiin jatkuvaa arviota ratkaisuista perustellen. Aineiston analyysitapa valittiin 

siitä näkökulmasta, että aineisto puhuisi puolestaan. Tutkijan omia lähtökohtia 

pohdittiin ja ne eivät ole vaikuttaneet aineiston analyysiin, tuloksiin eikä tulosten 

tulkintaan. 

 

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin kannalta on tärkeää, että tutkijan tekemät 

ratkaisut, niiden perustelut ja vaikutukset ovat raportissa läpinäkyvästi kirjoitettu. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuus siis perustellaan tutkimusprosessin luotet-

tavuudella. Kirjalliseen perusteluun kuuluu prosessin tarkan kuvauksen lisäksi 
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aineiston esittely esimerkiksi konkreettisin esimerkein, mitä haastattelussa on 

haastateltava vastannut johonkin kysymykseen. (Eskola & Suoranta 1998, 211; 

Hirsjärvi & Hurme 2000, 189.) Tutkimusraportissa on kirjoitettu prosessi ja tulok-

set tarkasti käyttäen esimerkkeinä ilmaisuja aineistosta. 

 

Tutkimuksen tulosten luotettavuutta voi arvioida sillä, että onko tulokset uskotta-

via. Kun tutkija tekee aineistosta käsitteitä ja tuloksia, ymmärtääkö tutkittavat 

nämä tutkijan tekemät käsitteet samalla tavalla. Suoraan tätä luotettavuuden ar-

vioinnin menetelmää ei voi käyttää sellaisenaan, koska joskus tutkittavat eivät 

näe kokemustaan samalla tavalla kuin sen sanovat. (Eskola & Suoranta 1998, 

212; Hirsjärvi & Hurme 2000, 189; Kylmä & Juvakka 2007, 128.) Aineistoa kerä-

tessä pyrittiin huomioimaan mahdollisimman tarkasti haastattelukysymyksissä 

sellaiset sanat, sanonnat tai asiat, jotka eivät olleet tuttuja toiselle osapuolelle. 

Pidettiin huoli siitä, että haastattelun aikana tehtiin tarkennuksia, ettei tullut vää-

rinymmärryksiä, joista olisi tullut seurauksia aineistoon, mistä saattaisi seurata 

virheellisiä tulkintoja. 

 

Yksi hyvä tulosten luotettavuuden arvioinnin keino on tulosten siirrettävyyden tes-

taus. Siirrettävyydessä pitää ottaa huomioon tietyt ehdot, jos tulosten siirrettä-

vyyttä testataan. Toisaalta tulosten siirrettävyyskään ei ole aina helpoin tapa ar-

vioida tulosten luotettavuutta, koska ihmiset ja heidän kokemuksensa ovat usein 

erilaisia. (Eskola & Suoranta 1998, 212-213; Hirsjärvi & Hurme 2000, 186; Kylmä 

& Juvakka 2007, 129.) 

 

Tutkimuksen luotettavuutta voi lisätä sen vahvistaminen. Tämä tarkoittaa käytän-

nössä sitä, että etsii tutkittavasta aiheesta vastaavia ilmiöitä tai tutkimuksia, joilla 

vahvistaa omaa tutkimustaan. Ideaalia olisi sellainen tilanne, että olisi tutkittu sa-

maa asiaa samoin ennakkoehdoin ja tulokset olisivat yhteneväiset tai ainakin toi-

siaan tukevat. (Eskola & Suoranta 1998, 213; Kylmä & Juvakka 2007, 129.) 

 

Aineiston keruussa tulosten luotettavuutta, siirrettävyydellä ja vahvistamisella, ar-

vioitiin, koska tehtiin haastatteluja niin monta, että ei tullut enää selvästi uutta 

tietoa. Kun samalla raamilla toteutettu haastattelu alkaa tuottamaan samanlaista 

tietoa, voidaan puhua siitä, että tarvittava aineisto on saatu kasaan sekä lisäksi 
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voidaan todeta, että tulokset näyttäytyvät samanlaisina useimmilla haastatelta-

villa. 
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 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN KOKEMUKSET DIGITUESTA 

 

 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan kurssimuotoinen digituki oli pitkäaikaistyöt-

tömiä aktivoivaa. Pitkäaikaistyöttömät kokivat Digirastin tietokoneen käyttökurs-

sin hyödyllisenä. Osa tutkimukseen osallistuneista koki, ettei kurssista ollut hyö-

tyä eikä haittaa. Digirastin tietokoneen käyttökurssiin liittyen pitkäaikaistyöttömillä 

oli paljon kokemuksia. Suurin osa kokemuksista käsittelivät kurssin sisältöä kos-

kevia asioita ja itse kurssimuotoisuutta sekä vertaistukea. Aktivointi tässä tutki-

muksessa näyttäytyi pitkäaikaistyöttömien mukaan pääasiallisesti kodin ulkopuo-

lella tapahtuvana toimintana ja aktiivimallin tarpeisiin räätälöitynä toimena. Kurs-

simuotoisen digituen lisäksi pitkäaikaistyöttömät nimesivät muitakin digituen 

muotoja esimerkiksi läheistuen. Parille läheistuki oli arjen keskeisin digituen 

muoto. Usealla pitkäaikaistyöttömällä ei ollut läheisiä ja eikä läheisten antamaa 

tukea digilaitteiden tai -ohjelmien käyttöön. 

 

 

7.1 Digirastin tietokoneenkäyttökurssille osallistuminen 

 

Ilmainen, kurssimuotoinen toiminta pitkäaikaistyöttömille koettiin hyvänä asiana. 

Vertaistuki ja ryhmässä opiskelu olivat tulosten mukaan uuden oppimisen kan-

nalta tärkeää. Päivätoiminta lisäsi pitkäaikaistyöttömien aktiivisuutta ja kurssi-

muotoinen toiminta, jossa oli ammattiopettaja, lisäsi pitkäaikaistyöttömien oppi-

mista. Pitkäaikaistyöttömät kokivat Digirastin tietokoneen käyttökurssin enim-

mäkseen positiivisena asiana. Suurin osa haastatelluista koki kurssille osallistu-

misen lisäävän aktiivisuutta arkeen. Aktiivisuuden lisääntyminen arjessa koke-

muksena oli tietävää sekä tuntevaa. Nämä tulokset näyttäytyvät samanlaisina 

kuin Kurvinen ym. (2019) tutkimuksessa, jonka mukaan pitkäaikaistyöttömät mie-

lellään kouluttautuvat. 

 

Uusien asioiden oppiminen ja kertaaminen sekä se, että huomasi omat puut-

teensa, oppimisen kohtansa vaikuttivat pitkäaikaistyöttömien tunteisiin. Uuden 

oppiminen paransi pitkäaikaistyöttömän itsetuntoa ja lisäsi positiivisia tunteita. 

Positiivisesti vaikuttivat sellaiset tilanteet, joissa opittiin uutta ja uusi opittu asia 
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kartutti taitoja. Jos oppiminen jäi vajavaiseksi, harjoitus liian vähäiseksi, ei uusia 

taitoja kehittynyt ja erilaiset oppimistilaisuudet vaikuttivat itsetuntoon laskevasti. 

 

Kokemukset digituesta ja Digirasti-kurssille osallistumisesta herättivät haastatel-

luissa useita erilaisia tunteita, mitkä kuuluivat tuntevaan kokemuksen laatuun. 

Joillekin jo se, että pitkäaikaistyöttömille oli omia, ilmaisia kursseja koettiin posi-

tiivisena asiana. Osa koki positiiviseksi tunteeksi oppimisen. Opittiin uutta tai ker-

rattiin aiemmin opittua. Oppimisen myötä tuli myös onnistumisen tunne. 

 

mä olin ihan tyytyväinen siel oli ihan hyvät opettajat ja opetus oli ihan 
mummielest ihan hyvä ja kyl siel jonki verran oppi näistä digitaidoista 
 
minä positiivisena koen että ihan paikallaan olevia kursseja 
 
itsellä on ollut hieman häpeää siitä että en osaa 

 

Osa koki kurssin laskevan itsetuntoa. Kurssille osallistumisesta käytettiin jopa sa-

naa häpeä.  Kokemuksia oli huonoudesta ja taidottomuudesta digilaitteiden ja -

ohjelmien kanssa. Tällaiset kokemukset nivoutuvat useammasta kokemuksen 

laadusta: tuntevasta, tietävästä ja uskovasta. Hieman vastaavanlaisia kokemuk-

sia oli Isola & Siukolan (2017,122) tutkimuksessa, jossa koettiin palveluiden mu-

rentavan arvokuutta sen sijaan, että ne lisäisivät valmiuksia työllistyä. 

 
se oli mulle niinku kauhee pettymys just tää et en osaa siinä turhautu 
ja mä tunsin oloni tosi tyhmäksi et ei tämmöseen tyhmään päähän 
jää muutenkaan mitään 
 
oon niin perkuleen ujonpuoleinen henkilö minäkin nii hävettää 
mennä niin sanotusti et etkö sä osaa lukea suurinpiirtein sähköpos-
tiasi 

 

Vertaistuella edellä mainitussa asiassa oli merkityksellistä, digitaidottomuuden 

kanssa ei ollut yksin vaan kurssilla oli muitakin, jotka olivat samankaltaisessa ti-

lanteessa digitaitojensa kanssa. Tällainen kokemus kehittyi tuntevasta ja tietä-

västä kokemuksen laadusta. Pitkäaikaistyöttömien vertaistuesta ja sen hyödyistä 

oli saatu samanlaisia tuloksia myös Tarkiaisen (2018) ja Kokko, Hänninen & Tör-

rösen (2020) tutkimuksissa, jossa vertaistuki oli koettu pääsääntöisesti positiivi-

sesti. 
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mutta siinäkin näkee että siellä on muitakin ketkä ketkä on niinku 
vielä huonommassa jamassa jos näin suoraan sanoo niin niin niin 
tää on minun mielestä hyvä 
 
ku ollaa ryhmässä nii onhan täällä moni muukin ihan samassa ja-
massa ja vapautuu sitten niin sanotusti omassa päässä ilmapiiri että 
et että huomaa että täällä on moni muukin että samassa jamassa - - 
nii ei täällä mikään silleen hävetä että oppimassahan sitä ollaan sillä 
hetkellä 

 

 

Kurssilla käsiteltiin sosiaalista mediaa. Haastateltavien mukaan sosiaalista me-

diaa oli käsitelty erityisesti työnhaun näkökulmasta. Tähän liitettiin tunne pelko. 

Koettiin, että sosiaalisesta mediasta ei tiedä tarpeeksi, jotta uskaltaisi käyttää 

sitä. Tämä kokemus oli tietävä siltä osin, mitä kurssilla sosiaalisesta mediasta oli 

käsitelty. Oma intuitio ja uskomus sosiaalisesta mediasta puolestaan aiheuttivat 

myös tuntevan kokemuksen, pelon. Nimrod (2018, 153) tutkimuksessa teknolo-

gian käyttöön liittyi myös pelko. Pelon ensimmäinen taustatekijä liittyi henkilökoh-

taiseen epäonnistumisen pelkoon, mikä oli erilainen tulos kuin tässä tutkimuk-

sessa. Toisena asiana pelon taustalla oli kokemus ihmisen ja koneen välisestä 

epäselvyydestä, joka voisi olla hieman samanlainen tulos kuin tässäkin tutkimuk-

sessa, jossa tiedon puute näyttäytyi isoimpana tekijänä pelon tunteelle. 

 
mulla ihan miettimistä että aijaa näinkös näinkös sitä työnhakua pi-
täis nykypäivänä tehdä että enää ei riitä se cv ja hakemuskirje - - se 
oli semmonen sen takia niiku mulle aiheutti sellasen vähän niinku 
negatiivisen en mä tiedä mikä tunne se sit niinku joo vois olla jännitys 
vois olla hyvä pelko niinku varmaan jostain tuntemattomasta 

 

Pitkäaikaistyöttömälle, jolle liikkuminen paikasta toiseen oli kiinni tuloista, oli jär-

jestettävän kurssin sijainnilla suuri merkitys. Sijainti, jossa Digirastin kurssi järjes-

tettiin, oli monen mielestä positiivinen asia. Kurssilla käymisen perusteella tämän 

voisi liittää tietävään kokemuksen laatuun, joka puolestaan aiheutti tuntevan ko-

kemuksen. 

 
ei voinu ainakaan sanoo että ois niinku kaatunu vaikeisiin kulkuyh-
teyksiin 
 
tuntu mukavalta siinä tokalla linjalla ja minkä kävin aikoinaan haka-
niemessä nii nää ku alottaa jostain digiperusteet ja näin niin mikä 



49 
 

 

positiivista niin on tämä että nää on ollu todella matala niinku se hie-
nosti sanotaan matalan kynnyksen kursseja 

 

Kurssin opetus ja ohjaaja koettiin hyvänä. Kurssille osallistumisen helppous ko-

ettiin hyvänä asiana haastateltavien mielestä. Kokemus opetuksen hyvästä laa-

dusta ja helppous osallistua oli usealla samalla tavalla nimetty tuntemus, joka 

voidaan tällöin nimetä tiedoksi ja asettaa tietävään kokemuksen laatuun. 

 
mä olin ihan tyytyväinen siel oli ihan hyvät opettajat ja opetus oli ihan 
mummielest ihan hyvä 

 

Kurssin kestosta oli eniten eriäviä mielipiteitä, osa oli sitä mieltä, että kurssin 

kesto oli optimaalinen ja sopiva ja joidenkin mielestä kesto oli liian lyhyt. Kokemus 

kurssin keston sopivuudesta liittyi selvästi koettuun hyötyyn. Kurssin keston so-

pivuus perustui yksilöiden omaan tuntemukseen ja tietoon. Jokaisen yksilön oma 

elämäntilanne vaikutti siihen, miten käsite hyöty koettiin, jolloin se oli kokemuk-

seltaan intuitiivista sekä uskovaa. 

 
se kolme tuntia oli ihan ok no ehkä semmonen neljä viis pidempään 
mä en en ainakaan toivois et se alkaa menee niin puuduttavaks sit-
ten että toi kolme tuntia jaksaa vielä väsyneenäkin olla paikalla 
 
olis sitä voinu olla niinku päivittäinki että kauemminki että kyllä sitä 
asiaa oli niin paljon että se oli vähän sellanen pinta pintaraapaisu - - 
kolme tuntii vaan päivässä nii se ois voinu olla vaikka kaheksanki 
tuntii päivässä että varmaan siinä olis riittäny keskusteltavaa ja ja 
tota ihmeteltävää 
 
lyhytmuotonen kurssi no mä myönnän että mä en paljoo mitää siellä 
kyllä oppinu kun mä alotin ihan ruohonjuuritasolta tämän koko asian 
mulla ei ollu tietokoneesta mitään harmainta aavistusta 

 

Osan mielestä kurssin sisältö oli hyvä, mutta jäi suppeaksi, koska kesto koettiin 

liian lyhyeksi. Tähän vaikuttavana tekijänä kerrottiin se, että kotona ei ole väli-

neitä, joilla harjoittaa taitoja, joten kerran tai kaksi jonkin asian läpikäynti ei muo-

dostanut taitoja käyttää tietokonetta aiempaa enempää. Tämä kokemus perustui 

yksilöiden tietoon ja uskovaan kokemuksen laatuun. Tällaiset yksilöiden johto-

päätökset, jotka oli liitetty heidän omaan elämäntilanteeseensa, kertovat enem-

män haastateltavien elämäntilanteesta kuin itse kurssin sisällöstä. 
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Tietokoneen käytön opastukseen ja siihen liittyvät asiat koettiin digitueksi. Tieto-

koneen käyttöä kuvattiin tässä aineistossa paljon. Tähän liittyvät kokemukset oli-

vat hyvin vaihtelevia. Osa koki digitueksi sen, että oppi käynnistämään tietoko-

neen ja tietää, mikä on internet-selain. Tämä perustui näiden yksilöiden tietävään 

kokemuksen laatuun, mikä paljasti myös jonkin verran heidän elämäntilantees-

tansa. 

 
opin jonkin verran digitaitoja että ja tietokoneen käyttöä opin jonkin 
verran sieltä 
 
opin tämmösii uusii semmosia jippoja ton tietokoneen kanssa 

 

Kaikki eivät osanneet käyttää internetiä. Internetiin liittyi useita eri kokemuksia. 

Hyvänä asiana koettiin sähköpostitunnuksen luominen ja sähköpostin käytön 

harjoittelu sekä kertaaminen. Tämä kokemus oli tietävä laadultaan, koska se 

koostui kokemuksesta, käsitteistä ja oli vertailukelpoinen eri elämäntilanteissa. 

 
opin niinku käyttämään nettiä siellä että se oli mulle ihan jees homma 
että mä en oo en oo nettiä osannu käyttää koskaan nii nyt sitte oppi 
käyttämään 
 
no siis opin käyttämään nettiä ja sun muuta et että se oli ihan jees 
homma 
 
perusasioita tuli kerrattua että ku lähinnä on ollu toi sähköpostikäyttö 
 
siinä käytiin jotain semmosia asioita läpi ku vaikkapa sähköposti 

 

Yksikään pitkäaikaistyöttömistä ei kokenut sosiaalisen median käyttöä omak-

seen. Tällainen kokemus perustui tunteisiin ja uskomuksiin ja johdatteli intuitii-

vista kokemusta ja sen pohjalta käyttäytymistä. Sosiaalisesta mediasta ei ollut 

tietoa, eikä sitä käytetty. Useampia sosiaalisen median kanavia oli esitelty kurs-

silla, mutta niitä ei ollut otettu käyttöön. Pitkäaikaistyöttömät mielsivät, että sosi-

aalinen media oli nykypäivänä mahdollisesti osa työnhakua. Sosiaalisen median 

arkikäyttöä esimerkiksi yhteydenpitokanavana ei ollut haastateltavista yhdellä-

kään. Mainittakoon, että Vally & D'Souzan (2019, 756-757) tutkimuksen mukaan 

sosiaalisen median arkikäytöstä jättäytyminen vaikutti merkittävästi hyvinvointiin, 

stressiin ja yksinäisyyteen negatiivisella tavalla. 
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mäki oon työttömänä pitkään ni ei ei tosissaan vielä viis vuotta sitten 
tällä tavalla ihan puhuttu silloin puhuttiin vaan tekee sen työhake-
muksen ja ansioluettelon … twitterissä ja instagramissa ja kaiken 
maailman palveluissa mukana että niinku sinänsä aika jännää 
 
esim sosiaalisen median toi merkityski on haussa toi on nyt ihan eri-
lainen mitä se oli on tullu kaikenlaisia uusia uusia tapoja miten miten 
niiku voi toimii tai hakee töitä mitä ei kyllä aikasemmin oo oo ollu 
 
huomaa että on tippunut että vaikka kaikkia laitteita nyt on ollut saa-
tavilla tässä itelläkin että mutta mutta jälkeen oon jääny että ei oo 
tullu juutuubitettua facebookattua ei mitää mitään tindereitä ja täm-
mösiä että niistä mä oon ihan pihalla 

 

Tietokoneen ja internetselainten käytön haastateltavat mielsivät useimmiten 

työnhakukanaviksi. Viihdekäytöstä ei kukaan maininnut. Tosin harvalla edes oli 

itsellään tietokonetta. Tämä kokemus pohjautui hyvin paljon haastateltavien elä-

mäntilanteeseen ja tietävään kokemukseen, koska lähiaikainen kosketuspinta 

tietokoneen ja internetselaimen käyttöön oli ollut Digirastin tietokoneen käyttö-

kurssilla, jossa muun muassa esiteltiin internetsivustoja, minkä välityksellä työn-

hakua voi tehdä. Se, että tämän tutkimuksen tuloksissa työnhakukanaviksi haas-

tatteluun osallistuneet mielsivät tietokoneen ja internetselainten käytön, oli täysin 

päinvastainen, kuin esimerkiksi Kurvinen ym. (2019, 80) tutkimuksessa, jossa yli 

500 haastatellusta pitkäaikaistyöttömästä vain kolme prosenttia oli käyttänyt so-

siaalista mediaa työnhaun kanavana tai tiedonhakupaikkana työnhaussa. Kurvi-

nen ym. (2019, 79) tutkimuksessa tärkeimpinä työnhakukanavina työllistyneet pit-

käaikaistyöttömät pitivät henkilökohtaisia sosiaalisia verkostoja ja suhteita aiem-

piin työnantajiin. Lindsay (2010, 29) tutkimuksessa pitkäaikaistyöttömistä vain 

noin puolella työllistymiskanava oli sosiaalisten verkostojen avulla. Suurin osa 

(90%) pitkäaikaistyöttömistä ilmoitti, että seuraavat sanomalehden työpaikkail-

moitukset säännöllisesti ja viikoittain. Lisäksi suuri osa kertoi työnhaun tapahtu-

van TE-toimistossa, toimiston oman sivuston kautta yhdessä työntekijän kanssa. 

 

 

7.2 Kokemusten mukaan digituki aktivoi 

 

Pitkäaikaistyöttömien kokemusten mukaan kurssimuotoinen digituki aktivoi. Tut-

kimushaastatteluun osallistuneet 13 pitkäaikaistyötöntä kokivat digituen, 
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Digirastin tietokoneen käyttökurssille osallistumisen, aktivoivana toimenpiteenä, 

mikä lisäsi osallisuuden tunnetta. Osalle aktivoiva toimenpide tarkoitti sitä, että 

osallistui kurssille aktiivimallin mukaisesti. Tämä tulos asettui kokemuksen laa-

duissa tietävän ja uskovan alle, kuten luvussa 3 on esitelty. Nämä henkilöt kokivat 

tietoon ja uskomukseen perustuen, että Digirastin tietokoneen käyttökurssi oli 

suunniteltu täyttämään aktiivimallin mukainen aktiivisuus. 

 
ihan ok aktivointitoimenpide 
 
mulla on sellanen tuntuma että se oli nimenomaan räätälöity tän työ 
tän aktiivimallin tarpeisiin 
 
räätälöity sillä lailla kun oli se aktiivimalli että nimenomaan se viis 
päivää ja viitenä päivänä 

 

Kaikki eivät olleet osallistuneet tietokoneen käyttökurssille aktiivimallin aikana. 

Osa koki tietokoneen käyttökurssille osallistumisen toisenlaisena aktiivisuutta li-

säävänä asiana. Aktiivisuutta lisääväksi asiaksi nimettiin osallistuminen, joka ko-

kemuksen laatuna oli tietoon ja intuitioon perustuva. Vastaavanlaisia tutkimustu-

loksia oli saatu Blomberg & Saikkun (2019, 70) tutkimuksessa, jossa itse osallis-

tuminen ja tekeminen näyttäytyi pitkäaikaistyöttömien elämässä tärkeänä aktiivi-

suutta lisäävänä tekijänä. Pitkäaikaistyöttömät myös itse aktiivisesti pyrkivät pois-

tumaan kotoa sisätiloista muualle erilaiseen toimintaan. 

 
niin no siis aktivointitoimenpiteenä erittäin hyvä kyllä kyllä - - sehän 
että se no pelkästään se että osallistuu siihen 

 

Haastateltavien kokemukset digituesta kuvattiin enimmäkseen positiivisin ilmai-

suin. Kokemuksia käsittelevä aineisto sisälsi pääasiallisesti kokemuksia digituen 

hyödyistä, saadusta digituesta ja osallisuuteen sekä osattomuuteen liittyvistä sei-

koista, jotka vaikuttivat haastateltavien kokemuksiin digituesta. 

 

 

7.3 Digituen hyödyt 

 

Kurssimuotoisesta digituesta oli pitkäaikaistyöttömille hyötyä. Tulosten perus-

teella hyödyksi koettiin pääasiallisesti muut asiat kuin kurssin vaikutus 
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työnhakuun, työllistymiseen tai työelämään. Yksi haastateltavista oli päässyt 

vuokrafirman listoille, vaikkei ollutkaan työllistynyt käytännössä, muut haastatel-

tavat olivat haastattelua tehtäessä edelleen työttömänä. Haastateltavista 11 vas-

tasi kysyttäessä, että kurssista oli hyötyä. Kaksi haastateltavaa vastasi, että kurs-

sista ei ollut haittaa eikä hyötyä. Hyödyiksi haastateltavat nimesivät digitaidot, 

tietokoneen käyttöön ja työnhakuun liittyvät asiat sekä virkistyksen. Kokemukset 

hyödyistä asettuivat enimmäkseen tietävään ja tuntevaan kokemuksen laatuun. 

Samanlaisia tuloksia sai Leeman ym. (2018, 28) tutkimuksessa, jossa tutkittiin 

Sokra-hankkeeseen osallistunutta noin 800 pitkäaikaistyötöntä, jonka tuloksena 

pitkäaikaistyöttömät kokivat ryhmämuotoiseen toimintaan osallistuminen hyödyl-

lisenä. 

 
hyödyllistä enemmän se on aina työttömänä kiva että on … paikkoja 
jossa käydä sit vähän eri tavalla virkistyy 
 
no ei siitä haittaa ollu eikä hyötyäkään 

 

Useampi haastateltava kertoi kokevansa, että annetusta digituesta ei ole hyötyä 

työnhakuun, työllistymiseen tai työelämään. Tämä tulos asettui kokemuksen laa-

duissa tietävään ja uskovaan, koska kukaan haastatteluihin osallistuneista ei ollut 

työllistynyt ja useampi koki, ettei näillä avuin ja osaamisella tule työllistymään. 

Työnhakuun liittyvät hyödyt tarkoittivat kokemusten perusteella sitä, että sai tie-

toa työnhakukanavista, vaikkei niitä oppinutkaan käyttämään. Vastaavanlaisia tu-

loksia oli saatu Silvennoisen (2007) tutkimuksessa, jossa osa pitkäaikaistyöttö-

mistä koki tunteita ja ajatuksia sekä epäilyjä työelämään palaamisesta: pystynkö 

ja osaanko palata työelämään. Sen sijaan erilaista kouluttautumisorientaatiota 

oli. Toisaalta tämän tutkimuksen ja Silvennoisen tutkimuksen tulokset ovat risti-

riidassa Parpon (2007) tutkimustulosten kanssa, jonka mukaan ajatellaan, että 

työmarkkinaresursseihin voi vaikuttaa itse. Yksilön oma vaikutus on se, että Suo-

messa voi opiskella uuden koulutuksen tai ammatin erittäin huokeasti, minkä li-

säksi työmarkkinaresursseihin vaikuttaa yksilön omat kyvyt ja halut erilaisissa 

suhteissa, joiden luominen ja ylläpito ovat yksilöstä itsestään riippuvaisia. 

 
no joo en mä oikeen usko mä en niinku sanoin äsken niin mulle ei 
paljoo siitä kurssista mieleen jääny mä en usko sellaseen pitäis osata 
enemmän kun nykyään kaikissa työpaikoissa on tietokoneiden kans 
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joutuu tota noin niin toimimaan oli sitten mikä työtehtävä lähes tul-
koon hyvänsä niin aina pitää osata ainaki jotain 

 

Välineiden eli tietokoneen puuttuminen näyttäytyi isoimpana ongelmana digitai-

tojen kehittymiselle ja tietokoneen käytölle. Ongelmalliseksi saatavaan hyötyyn 

annetusta digituesta kerrottiin puute ajantasaisista välineistä. Osalla ei ollut tieto-

konetta ja yksi haastateltava kertoi spontaanisti, ettei hänellä ole tietokonetta eikä 

edes älypuhelinta. Puute laitteista liitettiin haastateltavien toimesta siihen, että 

vaikka annettiin digitukea ei ole annetusta tuesta hyötyä, koska ei pääse harjoit-

telemaan. Koettiin, että kurssin kesto ja harjoituksien pituus eivät ole riittävät sii-

hen, että kehittyisi taito käyttää opetettuja asioita, vaikka opetus itsessään koet-

tiin hyödylliseksi. Kokemuksen laatuina nämä tulokset asettuivat kokemusten laa-

duissa tietävään: ilman laitteita ei ole pystynyt harjoittelemaan ja ei ole opittu tie-

tokoneenkäytön taitoa, tuntevaan: hyödyn puutteen tuntemuksen osalta ja intui-

tiiviseen: laitteiden puutteesta ja ajatuksesta, että ilman laitteita ei taitoja voi op-

pia. Leeman ym. (2018, 29-30) tutkimuksessa pitkäaikaistyöttömät kokivat ole-

vansa köyhiä eivätkä pysty tyydyttämään nykyelämän kannalta tarpeellisia pe-

rustarpeita, mikä oli vastaavanlainen tulos, mitä tässä tutkimuksessa saatiin di-

givälineiden puuttumisen näkökulmasta. 

 
siel käsiteltiin näitä tietokonejuttuja ja näitä mitkä oli vähän niiku sillai 
että osasta oli tavallaan hyötyy mut jos ei sulla oo kotona konetta nii 
sit se oli vähä niinku että siitä ei välttämättä oo mitään hyötyy 

 

Vähävaraisuus koettiin esteeksi usealle asialle. Kurssille osallistuessa annettiin 

HSL:n (Helsingin seudun liikenteen) lippu ja tähän liittyen kerrottiin, että kurssista 

olisi ollut haittaa, jos liikkumista kotoa kurssille ei olisi maksettu. Tämä kokemus 

perustui siltä osin tietoon, että asioiden maksullisuus vaikuttaa pitkäaikaistyöttö-

mien talouteen merkitsevällä tavalla heikentävästi, koska tulot voivat olla hyvinkin 

pienet. Samantyyppisen tutkimustuloksen oli saanut Leeman ym. (2018, 31) tut-

kimuksessa, jonka mukaan pitkäaikaistyöttömät kokivat oman taloudellisen tilan-

teensa epävarmaksi, minkä takia oli tunne, ettei voi suunnitella tulevaisuutta. 

Myös Blomgren & Saikku (2019, 71) tutkimustuloksissa vähävaraisuus näyttäytyi 

pitkäaikaistyöttömille esteenä osallistumiselle, mutta kuntouttavassa työtoimin-

nassa osallistumisen kannustimeksi riitti 9€:n suuruinen korvaus. 
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tosi hyvä sijainti sillä oli ja no se että jos en ei ois maksanu sitä mat-
kaa nii sithän tästä ois ollu mulle enemmän haittaa 

 

Negatiiviseksi koettiin, että Digirastin tietokoneen käyttökurssi ei ollut TE-toimis-

ton palvelu, eikä ollut enää osa aiemmin käytössä ollutta aktiivimallia. Tämä pe-

rustelu negatiivisesta kokemuksesta valaisi hyvin paljon sitä, kuinka suppeasti 

pitkäaikaistyötön ajatteli erilaisista palveluista ja koki työttömyyden kokonaiseksi 

elämäntilanteeksi. Tämä perustelu asettui pitkäaikaistyöttömän kokemuksessa 

laatuun tietävä ja uskova. 

 
se on tosiaan huonoo et tää ei tee toimiston palveluu ja tästä ei saa 
mitään niinku hyötyy tohon työttömyyteen ku tää ei oo enää ees sitä 
mallii aktiivimallii 

 

 

7.4 Digituen muodot ja läheistuki 

 

Pitkäaikaistyöttömien kokemukset digituesta liittyivät haastattelujen perusteella 

Digirastin tietokoneen käyttökurssiin ja muihin digitueksi miellettyihin tuen tarjo-

ajiin, osallisuuteen/ osattomuuteen, tunteisiin ja tietokoneen käyttöön. Suurin osa 

haastatteluun osallistuneista mielsi saaneensa digitukea vain Digirastin kurssista. 

Tähän saattoi vaikuttaa se, että haastateltavat valikoituivat Digirastin kurssille 

osallistuneista. Vastaajista ne, jotka eivät olleet yksinäisiä ja joilla oli läheisiä, 

mainitsivat läheistuen yhdeksi digituen muodoksi, läheistukea oli vain parilla vas-

taajalla. Kurssin lisäksi aineistosta ilmenee, että digitaalisiin toimintoihin oli saatu 

tukea myös muualta: Kela:sta, TE-toimistosta, ICT-tukihenkilöltä ja YLE:n digi-

harjoituksista. Muita digituen muotoja kuin Digirastin kurssin osasivat nimetä ne 

henkilöt, joilla oli myös läheistukea. Nämä kokemukset perustuivat haastatteluun 

osallistuneiden tietävään kokemuksen laatuun. 

 
nii sitä ylen harjotussivustoa mä oon käyttänyt 

 

Kokemukset digituesta käsittelivät suurelta osin tietokoneen käyttöä ja sen lisä-

laitteita. Tähän saattoi vaikuttaa se, että tutkittavilla digilaitteiden ja -ohjelmien 

käyttö oli aineiston perusteella suurimmalla osalla melko suppeaa. Se, miksi di-

gilaitteiden ja -ohjelmien käyttö näyttäytyi suppeana voi liittyä vastaajien ikään, 
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koulutusten sisältöön ja varojen käyttämisenä muuhun kuin tietotekniikkaan. 

Tämä tulos asettui tietävään kokemuksen laatuun ja kertoi monen pitkäaikaistyöt-

tömän elämäntilanteesta. 

 
meidän ikäryhmä oli joku 40-60 välillä et tavallaan sitten pitäis laittaa 
nää kurssit niin että se … et ei laiteta sinne mitään kakskymppisiä 
sekaan ku ne on sit tavallaan osaa kuitenkin kaikki paremmin 

 

Kysyttäessä läheistuesta, suurimmalla osalla ei tätä ollut. Tulosten mukaan moni 

pitkäaikaistyötön oli yksinäinen. Leeman ym. (2018, 42-43) tutkimuksessa pitkä-

aikaistyöttömien kokemuksista osallisuudesta ja hyvinvoinnista ilmeni samanlai-

nen tulos. Moni pitkäaikaistyötön koki yksinäisyyden tunnetta jatkuvasti tai melko 

usein, lisäksi monella pitkäaikaistyöttömällä ei ollut yhtään läheistä ystävää. 

 
no emmä tällä hetkellä saa keltään - - ei oo ketään tällä hetkellä 
 
ei mulla yksin asun taalla ei oo perhe 
 
mun tytär auttaa mua se auttaa mua tarvittaessa sen tietokoneen 
kanssa 

 

Usealla ei ole kumppania, lapsia tai ystäviä, joilta olisi voinut saada tukea. Kysyt-

täessä pari haastateltavaa kertoi, että heillä oli läheistukea. Läheisiksi nimettiin 

perheenjäsenet ja ystävät. Nämä tulokset asettuivat tietävään kokemukseen. 
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 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksessa etsittiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

Millaisia kokemuksia pitkäaikaistyöttömillä on digituesta? Mitä hyötyä ja/tai hait-

taa digituesta on pitkäaikaistyöttömille? Pitkäaikaistyöttömien kokemuksista suu-

rin osa asettui kokemuksen laaduista tietävään ja tuntevaan (ks. kuvio 11). Tämä 

osoittaa sen, että pitkäaikaistyöttömien kertomat kokemukset pohjautuvat vah-

vasti nykyhetkeen ja kertovat kokemuksista välittömimmin heidän elämäntilan-

teensa näkökulmasta. 

 

KUVIO 11. Pitkäaikaistyöttömien kokemuksista suurin osa asettui kokemuksen 

laaduista tietävään ja tuntevaan 

Tunteva

Aktiivisuuden 
lisääntyminen

Kurssista on hyötyä

Positiivisia ja 
negatiivisia tunteita

Sosiaalisen median 
pelko

Sijainti mielettiin 
positiiviseksi

Kurssin kesto

Laitteiden puutte

Intuitiivinen

Sosiaalinen media ja 
vaikutus

Kurssin kesto ja 
mahdollinen vaikutus

Osallistuminen on 
hyvästä

Tietävä

Aktiivisuuden 
lisääntyminen

Kurssista on hyötyä

• Kurssista ei ole hyötyä 
eikä haittaa

Kurssi laski itsetuntoa

Vertaistuki

Kurssin sijainti ja 
liikkumisen 
kustannukset

Hyvä opetus 
kurssilla

Kurssin kesto

Mitä on digituki

Ei ole läheisiä

Työnhaku

• Tietokoneella

• Internetissä

Laitteiden puute

Uskova

Kurssi laskee 
itsetuntoa

Sosiaalinen media 
pelottava

Kurssin kesto ja sen 
vaikutus

Kurssista ei ole hyötyä 
eikä haittaa
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Digituen muodossa annettu kurssimuotoinen toiminta lisää pitkäaikaistyöttömien 

osallisuutta. Kurssimuotoinen toiminta koetaan aktivoivana ja hyödyllisenä. Tä-

män lisäksi se vähentää yksinäisyyden tunnetta vertaistuen muodossa. Vertais-

tuki vaikuttaisi olevan erittäin tärkeää ihmiselle, jonka sosiaalinen piiri on kaven-

tunut eikä sosiaalista mediaakaan ole käytettävissä. Ryhmämuotoinen vertaistuki 

on voimaannuttavaa ja vähentää osattomuuden tunnetta. Kurssimuotoisella ver-

taistuella onnistutaan lisäämään yhteiskunnallisen osallisuuden tunnetta. 

 

Uuden oppiminen lisää itsetuntoa. Kurssimuotoinen tietokoneen käyttökurssi vai-

kutti pitkäaikaistyöttömien tunteisiin. Jos opetuksessa ei huomioida tarpeeksi 

tarkkaan lähtötasoa ja puhutaan liian vaikeista asioista, voi opetustilanne laskea 

itsetuntoa. Jos opetettava ei pysy mukana opetuksessa tai ei ymmärrä käsitteitä, 

mistä milloinkin puhutaan, tulee kokemus huonoudesta, mikä aiheuttaa häpeän 

tunnetta. Huonommuuden kokemusta ja häpeän tunnetta lievittää vertaistuki, 

ettei ole tilanteessa yksin tai ainoa, joka ei osaa eikä ymmärrä, mistä puhutaan. 

 

Suuri osa pitkäaikaistyöttömistä vaikuttaisi olevan yksinäisiä, ei ollut läheisiä per-

heenjäseniä eikä ystäviä. Vain harvalla oli läheistukea. Digitueksi pitkäaikaistyöt-

tömät nimesivät useimmiten Digirastin tietokoneen käyttökurssin. Tämä voi joh-

tua siitä, että tutkimus tehtiin Digirastin tietokoneen käyttökurssille osallistuneille. 

 

Jos ei ole välineitä harjoitella uusia opittuja asioita, ei kehity taitoa. Pitkäaikais-

työttömät kokivat, että kurssilla ei opittu taitoja, joista olisi apua työnhakuun, työl-

listymiseen ja työelämään, vaikka näitä asioita käsiteltiin kurssilla. Taitojen kehit-

tymisen esteeksi pitkäaikaistyöttömät kertoivat välineiden puuttumisen. Pitkäai-

kaistyöttömät vaikuttavat olevan vähävaraisia. Tietokone tai muu älylaite on ny-

kyajan yhteiskunnan toimintojen kannalta erittäin tärkeä monesta eri näkökul-

masta. Jos ihminen joutuu tekemään valinnan, ettei voi tällaista digilaitetta hank-

kia, on varat usein jouduttu käyttämään sellaiseen, mikä on aito elinehto (maksaa 

asuminen, laskut, ruoka ja niin edelleen). Vaikuttaa siltä, että pitkäaikaistyöttömät 

ovat passiivisessa roolissa siinä, että näkisivät itse vaivaa taitojensa kehittä-

miseksi. Suomessa on mahdollista useissa julkisin varoin kustannetuissa pai-

koissa käyttää tietokonetta veloituksetta (esimerkiksi kirjastot). 
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Pitkäaikaistyöttömät kokevan nykyisen hetken: työttömyyden, yksinäisyyden ja 

vähävaraisuuden, kokonaisena elämäntilanteena eivätkä osana sitä. Tämä osal-

taan vaikuttaisi johtavan erilaisiin uskomuksiin, jotka saattavat edesauttaa nega-

tiivista kierrettä sen sijaan, että olisi tulevaisuuteen suuntautuvaa toivoa. 

 

Pitkäaikaistyöttömät, joiden työnteosta on pitkä aika, tarvitsevat apua työn-

haussa. Verkostot ovat ohentuneet ja työelämän kontakteja saattaa olla vähän. 

Onkin siis perusteltua, että autetaan työnhaussa. Nykyaikainen tapa luoda kon-

takteja on sosiaalinen media ja kanssakäynti internetin ja eri sivustojen välityk-

sellä. Tämän tutkimuksen tuloksissa ja muissa tutkimuksissa ilmenee kuitenkin 

esiin se, että pitkäaikaistyöttömillä ei ole taitoja käyttää työnhakuväyliä sillä tavoin 

kuin se on nykyisin suotavaa. Vaikuttaa siltä, että tuen pitäisi olla selvästi nykyistä 

vahvempaa tai asiakaslähtöisempää. Pitäisi olla esimerkiksi konkreettinen ihmi-

nen, joka opettaa sosiaalisen median ja internetin käytön sekä on oppimisen tu-

kena taitoja kartuttaessa. Vaihtoehtoisesti voisi palata vanhanaikaisempaan, ei 

digitaaliseen tapaan, jossa aktiivisesti tuotaisiin työnantajia ja työttömiä yhteen, 

esimerkiksi jonkinlaisten kohtaamispaikkojen muodossa. 

 

Nykyajan verkostoituminen ja yhteydenpito muihin ihmisiin on vaikeaa, jos ihmi-

seltä puuttuu digivälineet, kuten älypuhelin, tabletti tai tietokone internetyhtey-

dellä. Joillakin pitkäaikaistyöttömistä ei ollut välineitä eikä varaa hankkia välineitä, 

joilla käyttäisi sosiaalista mediaa. Pitkäaikaistyöttömillä ei tästä näkökulmasta ole 

laajaa osallisuutta. Laitteiden, internetin ja läheisten ihmisten puuttuminen on tut-

kimustulosten mukaan aito riski hyvinvoinnille, stressille, yksinäisyydelle ja ai-

heuttaa kanssakäymisen näkökulmasta pitkäaikaistyöttömälle osattomuutta. Ny-

kypäivän osallisuutta on muun muassa aktiivisuus sosiaalisessa mediassa. So-

siaalinen media on vaikuttamisen keinon lisäksi usein yhteydenpitoväline lähei-

siin ja vähemmän läheisiin ihmisiin. Pitkäaikaistyöttömän sosiaalista osallisuutta 

uhkaa se, ettei käytä sosiaalista mediaa, koska internetin ja sosiaalisen median 

avulla voi verkostoitua ja tavata uusia ihmisiä. 
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 POHDINTA 

 

 

Digituen tehosta ja saavuttaako annettu digituki tavoitettaan keski-ikäisten tai sen 

iän ylittäneiden keskuudessa, oli hieman epäilevä ennakkoajatus pohjautuen 

omakohtaisiin kokemuksiin. 90-luvulla syntyneille on kuitenkin jo peruskoulusta 

asti tarjottu viikoittain tietokoneen käytön opetusta, ja digilaitteet ovat useimmille 

irrottamaton, luonnollinen osa jokapäiväistä elämäämme. Lähtötilanne itsessään 

oli mielenkiintoinen, kun pitkäaikaistyöttömien kanssa työskentelevät ovat löytä-

neet puutteen pitkäaikaistyöttömien digiosaamisesta. Suomen kuitenkin väite-

tään olevan digiosaamisen kärkimaa. Päästäänkö annetussa digituessa halut-

tuun tavoitteeseen ja mitä kokemuksia pitkäaikaistyöttömillä on saamastaan digi-

tuesta? Koetaanko digituki hyödyllisenä ja/ tai haitallisena? Tällainen tutkimuson-

gelma vaatii laadullista tutkimusotetta. Kokemuksen tutkimus, jossa halutaan 

kuulla aidosti, miten ihminen on asian kokenut, on perusteltua tehdä vain laadul-

lisena ja aineisto käsitellä induktiivisella otteella. Tällöin ei tule vaikutettua omilla 

ennakko-oletuksilla tutkimuksen toteutukseen ja tuloksiin. Jos tässä tutkimuk-

sessa olisi valittu määrällinen menetelmä ja analysointi tehty deduktiivisesti, olisi 

jo etukäteen asetettu raamit sille, mitä voidaan sanoa ja se ei tässä kokemustut-

kimuksessa olisi ollut tarkoituksenmukaista. 

 

Tämän tutkimuksen menetelmien valinnoilla, laadullisella teemahaastattelulla ja 

induktiivisella sisällönanalyysillä, päästiin sellaiseen lopputulokseen, mikä oli 

osittain odotettavissa, mutta sisälsi kokemuksia, jotka yllättivät. Tutkimuksen tu-

loksista voidaan tehdä päätelmä, että pitkäaikaistyöttömille annettu digituki ei vai-

kuta pääsevänsä tavoitteeseensa, jos kyseessä on työllistymisen edistäminen. 

Tuloksista kannattaa huomioida se, että tuntevalla kokemuksen laadulla oli vä-

hintään yhtä suuri merkitys kuin tiedolla. Elämäntilanteen ja tietopohjaisten koke-

muksien lisäksi olisi tulosten käytettävyyden kannalta tärkeää keskittyä laadul-

taan tunteviin kokemuksiin. Digirastin tietokoneen käyttökurssi vaikuttaisi muu-

toin vastaavan noudattavan digituen hyviä käytäntöjä. Otetaan esimerkiksi tunne 

siitä, että sosiaalinen media on pelottava, koska se ei ole tuttu ja siihen ei ole 

perehdytty asiakasnäkökulmasta riittävästi. Tämä tunne johti myös uskomuk-

seen, että sosiaalinen media tulee olemaan vastaisuudessakin pelottava. Sen 



61 
 

 

lisäksi, että sosiaalista mediaa käydään kurssilla työnhaun näkökulmasta läpi, 

voisi olla mielekästä lisätä esimerkiksi ylimääräinen oppitunti halukkaille, jossa 

käytäisiin sosiaalista mediaa läpi yhteisöllisyyden näkökulmasta ja sisällöllisesti 

tarkemmin. Tällaisella toimella voitaisiin vaikuttaa myös sosiaalisen osallisuuden 

lisääntymiseen ja yksinäisyyden vähenemiseen, jos saataisiin esimerkiksi Face-

book osaksi pitkäaikaistyöttömien sosiaalista kanssakäymistä. Oppitunnilla voisi 

esitellä erilaisia Facebookin ryhmiä asiakkaiden kiinnostuksen kohteiden perus-

teella. 

 

Tutkimuksessa tarkastellun kurssimuotoisen digituen vaikutukset olivat pitkäai-

kaistyöttömien mielestä hyödyllisiä. Olivatko hyödyt sellaisia, mitä palvelulla ha-

ettiin? Tällä otannalla näyttää siltä, että digitaidot kehittyivät kurssilla siten, että 

tietokone osataan käynnistää, minkä lisäksi opittiin auttavat tietokoneen käyttö-

taidot. Olisi hyvä tutkia asiaa laajemmalla otannalla, rekisteritutkimuksella siten, 

että kurssin käymisen jälkeen seurataan, työllistyivätkö kurssin käyneet pitkäai-

kaistyöttömät. 

 

Pitkäaikaistyöttömien kanssa työskentelevät saattavat olla siinä tilanteessa, että 

he ymmärtävät pitkäaikaistyöttömien elämäntilannetta melko hyvin. Voi olla mah-

dollista, että tunnistetaan työttömyyteen liittyvä häpeä, vähävaraisuus ja yksinäi-

syys. Mikrotasolla tämän ihmisryhmän kanssa työskentelevät tietävät mahdolli-

sesti tämän koetun elämäntilanteen pitkäaikaisvaikutukset. Tunnistetaanko pal-

velujen uudenlaisen kehittämisen ja digitaalisuuden tuomat haasteet? Tiede-

täänkö päättäjätasolla nämä ongelmat, kun tehdään ison mittakaavan päätöksiä? 

Tällaisten tutkimusten avulla mahdollisesti kyllä. Syrjäytymisvaarassa olevia ih-

misiä on muitakin kuin pitkäaikaistyöttömät, huolehditaanko, että he tulevat kuul-

luksi, autetuksi ja osaksi digiosaamisen kärkimaa Suomea? 

 

Tämän tutkimuksen tekeminen oli ammatillisuuden kehittymisen näkökulmasta 

antoisaa. Kliinisessä sairaanhoitajan työssä harvemmin on tilanteessa, jossa olisi 

ollut tarpeen pohtia asiakkaan elämäntilannetta osaston ulkopuolella. Osaston 

ulkopuolista elämää arvioi usein sosiaaliohjaajat tai kotiin hoitoa antavat tahot. 

Täysin uudenlaisiin asiakaskuntiin ja toimintoihin sekä näiden tarpeisiin tutustu-

minen oli yleissivistystä kattavasti lisäävää. Tässä tutkimuksessa avartuu 
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näkemys, millaista on pitkäaikaistyöttömän elämä digitaalisuuden kanssa. Pitkä-

aikaistyöttömien kokemuksiin vaikuttaa vahvasti pitkäaikaistyöttömyys ja se näh-

däänkin kokonaisena elämäntilanteena, ei pelkästään osana sitä. Otetaan esi-

merkiksi se, että kurssilla kerrotaan erilaisia työnhakuväyliä ja kerrataan sähkö-

postin käyttöä. Voisi luulla, että tällaisella toiminnalla erityisesti tuetaan sitä, että 

opitaan ja annetaan keinoja hakea töitä. Tämä kertoo siitä, että elämä on melko 

lyhytnäköistä eikä ajatella tulevaisuuden mahdollisuuksia. 

 

Yhteiskunnallinen osallisuus on työelämässä olemista tai siihen pyrkimistä. Pit-

käaikaistyöttömät saattavat kroonistua omaan tilaansa ja keinot pyrkiä työttömyy-

destä pois voivat olla vähissä. Erityisen hankalaksi työnhaun näyttää tekevän se, 

että työtä pitäisi hakea: etsiä ja hakea töitä internetin välityksellä. Työnsaantiin 

voi vaikuttaa eri digitaalisissa väylissä tapahtuva aktiivisuus, kuten näkyvyys ja 

aktiivisuus sosiaalisessa mediassa. Aktivointi oli pitkäaikaistyöttömien mukaan 

kodin ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa tai aktiivimallin mukaista toimintaa. Pit-

käaikaistyöttömän toiminnan piiri on selvästi kaventunut, jos yksittäinen muuta-

man päivän mittainen kurssi on huomattava ja merkityksellinen kodin ulkopuolella 

tapahtuva asia. Vaikuttaa siltä, että jotkut pitkäaikaistyöttömät eivät tee kodin ul-

kopuolella paljoakaan, aktiivisuuden näkökulmasta, itselleen merkityksellisiä asi-

oita. 

 

Millaista digitukea pitkäaikaistyöttömille tulisi antaa? Pitkäaikaistyöttömät koke-

vat ryhmässä tapahtuvan kurssimuotoisen tuen hyvänä asiana. Tärkeää oli ver-

taistuki ja siihen liittyvät asiat. Työn ja digitalisaation näkökulmasta voisi olla tär-

keää tarkastella pitkäaikaistyöttömiä yksilöllisemmin ja digituen tarpeenarvio 

tehdä yksilöllisesti. Jokaisessa työssä ei kuitenkaan tarvita esimerkiksi tietoko-

netta ja sosiaalista mediaa, vaan työllisyyspalveluissa tulisi huomioida, minkä 

alan tutkinto tai minkä alan töitä asiakas haluaisi hakea ja tuki keskittää kyseisen 

alan digilaitteiden käytön osaamisen kartuttamiseen. Työnhaun ja työnteon nä-

kökulmasta on teoriassa mainittu digitaitojen osaamisen kategoriat, jotka toimivat 

hyvin, kun ottaa huomioon työn, johon digitaidot suhteutetaan. Jos linja-autonkul-

jettaja osaa käyttää erinomaisesti GPS-laitetta ja ajopiirturia voidaan häntä kut-

sua digiekspertiksi, vaikkei hän käyttäisi ja hallitsisi sosiaalista mediaa, koska so-

siaalinen media ei ole oleellinen hänen työnsä kannalta. Tämä näkökulma olisi 
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tärkeä huomioida, kun suunnitellaan, millaista digitukea pitkäaikaistyöttömille an-

taa ja mihin tuen huomio keskitetään.  

 

Tämän tutkimuksen rajoitteena on se, ettei haastattelua ole tehty jokaiselle Digi-

rastin tietokoneen käyttökurssille osallistuneelle, vain osalle heistä. Voi olla, että 

myös koronapandemia vaikutti tämän tutkimuksen osallistumiseen. Olisi hyvä 

asia jatkon kannalta, jos samasta näkökulmasta tehtäisiin suuremmalla otannalla 

tutkimus ja silloin, kun Suomi ei ole poikkeustilassa. Jatkotutkimuksessa voisi 

tehdä siten, että osa otannasta olisi kerätty maalaiskunnasta. Näyttäytyykö eroja 

esimerkiksi digilaitteiden omistamisessa? Tätä pohdin siitä näkökulmasta, että 

Helsinki on Suomen pääkaupunki ja siellä asumisen kustannukset vievät tutki-

musten mukaan erittäin ison osan ihmisen kuukausituloista. Vaikuttaako asuin-

paikka siihen, että tuloista olisi enemmän käytettävissä muihin tarpeisiin, esimer-

kiksi älypuhelimeen ja tietokoneeseen? Toisaalta Suomen pääkaupungissa pär-

jää ilman henkilöautoa, mikä voi olla suuri menoero haja-asutusalueella asuessa. 

Eräskin vastaajista toi esiin sen, että kynnyskysymys osallistumiselle olisi ollut 

se, jos ei olisi saanut liikkumiseen HSL:n paria euroa maksavaa lippua. Käytet-

täisiinkö ylimenevät varat kuitenkin johonkin muuhun? Mielletäänkö digivälineet 

keski-ikäisten pitkäaikaistyöttömien toimesta sellaiseksi, johon halutaan varo-

jansa käyttää? 

 

Koronapandemian vuoksi Suomessa tehtiin palvelujen näkökulmasta digiloik-

kaus. Digipalveluiden etuna on se, että monet toiminnot voidaan tehdä etänä, 

digilaitteiden välityksellä. Mitkä ovat ihmisten valmiudet siirtyä digitaalisiin palve-

luihin ja miten yhteiskuntamme tukee ihmisiä, joilta puuttuvat tarvittavat digilait-

teet? Vastaukseksi ei enää riitä, että julkisin verovaroin on kustannettu julkisia 

paikkoja, joissa on tietokoneet käytössä. Koronapandemia vaikutti julkisiinkin 

paikkoihin rajoittavasti. Olisiko mielekästä tarjota apua siihen, että jokaisella suo-

malaisella kotitaloudella olisi tietokone tai tabletti? Vai luommeko palvelut ja jä-

tämme huomioimatta, ettei kaikilla ole välineitä eikä aidosti paikkoja, joissa olisi 

välineet käyttää palveluita. Aiheutammeko huomaamattamme digisyrjäytymistä? 

Ajatuksen tasolla ei ole perusteltua, että pitkäaikaistyöttömän pitäisi esimerkiksi 

mennä julkiseen kirjastoon hoitamaan terveyttään tietokonevälitteisesti etälääkä-

rin vastaanotolle. Ratkaisuna laitteiden puuttumiselle Digirastin toimesta on 
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aloitettu syksyllä 2020 tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuutta hankkia kierrä-

tetty kannettava tietokone 1 euron hintaan Uusix-verstaalta, jonka toimipisteitä 

löytyy Helsingistä. Tällainen tuettu toiminta on hyvä alku, jolla ehkäistään helsin-

kiläisten pitkäaikaistyöttömien digitaalista syrjäytymistä Helsingissä. Vastaavan-

laista tukea olisi hyvä pohtia tarjottavaksi valtakunnallisesti. 
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LIITE 1. Teemahaastattelurunko 

 

Heidi Rauhamaa Nummenranta, sairaanhoitaja (AMK), YAMK-opiskelija 

 

Teemahaastattelurunko 

 

Digituen haitat ja hyödyt 

Apukysymyksiä 

 

• Oliko kurssista jotain haittaa ja/tai hyötyä? 

• Mitä haittaa ja/tai hyötyä? 

• Uskotteko, että tämä kurssi vaikuttaa työnhakuun, työllistymiseen ja työ-

elämään? 

 

Lisäkysymyksiä 

• Mitä oletitte, että digitaidot ja digituki ovat? 

• Keneltä saat apua digitukeen, eli esimerkiksi digilaitteiden tai Internetin 

käyttöön? 

• Läheistuki? 

• Oletteko käyttäneet muita digituen palveluita? Mitä ja miksi? 

• Miten koitte nämä palvelut? 

 

Pitkäaikaistyöttömien kokemukset Digirasti-hankkeen kursseista 

 

Aloitus: Voitte vapaasti kertoa, mitä haluatte kurssista, johon osallistuitte. 

Apukysymyksiä 

 

• Mitä ajattelette kurssista? 

• Oliko teillä jotain odotuksia kurssista? 

• Toteutuivatko odotukset? 

• Herättikö kurssi jotain tunteita? 

• Mitä mielipiteitä teillä on tästä kurssista? 
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LIITE 2. Saatekirje 

 

Hei, 

olen Heidi ja teen opinnäytetyötä varten tutkimusta pitkäaikaistyöttömien koke-

muksista digituesta. Opinnäytetyö tullaan julkaisemaan Internetissä 

www.theseus.fi. 

 

Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista ja luottamuksellista. 

 

Tutkimusaineisto kerätään haastatteluna, mikä nauhoitetaan äänitallenteeksi. 

Haastattelut ja nauhoitukset ovat vain minun käytössäni. Äänitallenteet tuhotaan 

tutkimuksen päätyttyä. 

 

Haastattelut tehdään nimettöminä eikä tutkimuksessa julkaista ikää, sukupuolta 

tai muita tunnistetietoja. 

 

Haastattelu tullaan tekemään puhelimitse. 

 

Haastattelun voi sopia suoraan minun kanssani. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Heidi Rauhamaa Nummenranta 

 

http://www.theseus.fi/

