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ABSTRACT 

 

 

Puumala, Erja. Citizens’ experiences concerning electronic services. 
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Degree: Bachelor of Social Services. 
 
 
Information technology and online services are increasing part of social services 
and social work. The purpose of this study was to describe the experiences 
concerning information technology and electronic services. The co-operation 
partner was Kalliola Settlement’s two units, Pasila community house and Ne-Rå 
Counselling centre. Kalliola Settlement is a multi-function association and actor 
of the third sector in social services. 
 
The study was qualitative and based on the experiences of the people who had 
used services in two low-threshold units of Kalliola Settlement. A total of five 
people were interviewed individually, three of them were immigrants. The data 
collection method was a semi structured thematic interview. The data were ana-
lyzed by using the content analysis. 
 
The informants seemed to be motivated to use information technology and elec-
tronic services, mainly because surrounding society requires. Technical skills 
are demanded, if a citizen wants to participate, communicate and cope inde-
pendently in modern society. However, there were a lot of reasons why not to 
use electronic services. In many circumstances it may be difficult to learn and 
maintain the technical skills. According to the interviewees, social services are 
often so complicated, that it makes also electronic services difficult to use, at 
least without support. It is necessary to preserve face-to-face service in all so-
cial services. 
 
Based on the interview material, there is a need for joint service centers related 
to social services, where clients could get information and assistance. Client 
should be taken along in development of electronic services.  Citizens’ comput-
er skills should be taken care of by sufficient education. It is also important to 
enhance fluency of data transfer in the public sector. 
 
 
Keywords: electronic services, information society, digital divide, qualitative re-
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1 JOHDANTO 

 

 

Suomea on 2000-luvulla valtion ja kuntien poliittisilla ohjelmilla ja strategioilla 

kehitetty kohti tietoyhteiskuntaa. Tietoyhteiskunnan voi määritellä 

yksinkertaisesti uuden tieto- ja viestintätekniikan käyttämiseksi erilaisissa 

kansalaisten jokapäiväisissä tilanteissa: julkishallinnossa, yrityksissä tai vapaa-

aikana. Tietoyhteiskunta voidaan nähdä ylhäältä annettuna yhteiskuntamallina, 

mutta toisaalta yksilöstä lähtevänä, tekniikkaa hyödyntävänä 

kansalaisyhteiskuntana sekä kansalaisvalmiuksina. (Tietoyhteiskuntaneuvosto 

2005, 73.)  

 

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäviä sähköisiä palveluja on kehitetty muun 

muassa lisäämään kansalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua sekä 

parantamaan kansalaisten osallistumismahdollisuuksia päätöksentekoon 

(Viherä 2005, 63, 78). Tietoteknologinen kehitys antaa uusia mahdollisuuksia 

tarjota, järjestää ja käyttää palveluita. Sähköiset palvelut uutena 

palvelumuotona asettavat kuitenkin myös haasteita ja vaatimuksia sekä 

tuottajaorganisaatioille että palveluiden asiakkaille. (Rasmus 2010, 7, 11.) 

 

Tietoyhteiskunnan myötä ihmisten arkielämä voi helpottua, tasa-arvo lisääntyä 

ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut uudistua. Tietoyhteiskunnan 

kehittämistyö on kuitenkin saanut myös kritiikkiä teknologia- ja 

organisaatiokeskeisyydestä sekä siitä, että kansalaisten ja palvelujen käyttäjien 

ääni on jäänyt taustalle. Ongelmana tietoyhteiskunnan muutoksessa on 

kansalaisten kyky pysyä mukana kehityksessä, niin teknisesti kuin 

sosiaalisestikin. Palveluiden käyttäjiltä vaaditaan paljon oma-aloitteisuutta 

sähköisten palvelujen omaksumisessa. (Hyppönen 2004, 20–25; Rantanen 

2005, 27; Rasmus 2005, 15.) 

 

Kansalaiset voivat myös olla eriarvoisessa asemassa palvelujen saatavuuden ja 

käytettävyyden suhteen. Palveluiden joustava käyttö edellyttää käytettävissä 

olevien laitteiden, sovellusten ja tarjonnan lisäksi myös motivaatiota ja kykyä 

käyttää niitä. Jos kansalaisten erilaisia valmiuksia ja tarpeita ei oteta huomioon 
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eikä teknologian käyttöönottoon liittyviä ongelmia ratkaista, teknologinen kehitys 

voi lisätä syrjäytymistä. Esimerkiksi kansalaisjärjestöt ovat merkittävässä 

asemassa erilaisten erityisryhmien tarpeiden esiin tuomisessa. Järjestöt ovat 

omimmillaan kuulemaan niitä ihmisryhmiä, joiden on vaikea tulla muuten 

kuulluksi (Vertio 2003, 61, 71). 

 

Sähköisen asioinnin kehittäminen on ajankohtainen aihe ja koskettaa lähes 

jokaista kansalaista. Koska sähköiset palvelut ovat kehittämisvaiheessa, 

erilaisia tietoteknologian kehittämishankkeita on runsaasti. Sosiaalityön ja 

tietoteknologian suhteesta tutkimusta on kuitenkin vielä varsin vähän (Pohjola, 

Kääriäinen & Kuusisto-Niemi 2010, 12–13, 19). Etenkin sellaista tutkimustietoa 

on vaikea löytää, jossa kansalaisten, asiakkaiden ja palveluiden käyttäjien 

äänen ja tarpeiden kuuleminen olisivat keskeisessä asemassa (Hyppönen 

2004, 23–25). Sosiaalityöhön kohdistuu muutospaineita mm. sosiaali- ja 

terveydenhuollon ja kuntien palvelurakenteen uudistusten takia ja tähän 

murrokseen linkittyy myös tietotekninen kehitys. 

 

Opinnäytetyön yhteistyökumppaneina ovat Kalliolan setlementin ylläpitämät 

kaksi toimipistettä, neuvontapiste Ne-Rå ja Pasilan asukastalo. Työn 

tarkoituksena on kartoittaa toimipisteissä asioivien henkilöiden kokemuksia 

teknologista osaamista vaativista palveluista; sähköisistä palveluista ja 

sähköisestä asioinnista sekä siitä, miten teknologinen kehitys on vaikuttanut 

arkeen ja palveluiden käyttöön. Aineiston keruu toteutettiin haastattelemalla 

toimipisteissä asioivia henkilöitä. Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus. 
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2 TIETOYHTEISKUNNAN KEHITYS 

 

 

Suomalaiselle tietoyhteiskuntakeskustelulle on leimallista useista strategioista 

välittyvä kuva, jonka mukaan kansalaisten on sopeuduttava 

tietoyhteiskuntakehitykseen ja opeteltava muuttuneen yhteiskunnallisen 

tilanteen edellyttämät tiedot ja taidot sekä hyödynnettävä tekniikoiden tarjoamia 

mahdollisuuksia (Järvelin 2007, 28). Tietoyhteiskunnan kehittäminen 

ymmärretään usein välineiden, käyttötaitojen ja -paikkojen tasapuolisena 

tarjoamisena, jotka ihmiset ottavat mahdollisuuksien mukaan automaattisesti 

käyttöön. Virallista politiikkaa ja strategioita edustavat muun muassa kansalliset 

tietoyhteiskuntastrategiat, joiden keskeisimpänä tavoitteena on kansalaisten 

mahdollisimman nopea ja tehokas tietotekniikan käytön omaksuminen. (Uotinen 

2005, 29, 31.) 

 

Kansallisella tasolla on laadittu kolme tietoyhteiskuntastrategiaa, joista uusin on 

Suomen kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007–2015, jossa tieto- ja 

viestintätekniikoiden nähdään olevan vuonna 2015 jokaisen kansalaisen ja 

organisaation arkipäivää. Strategian visiossa tulevaisuuden tietoyhteiskunta on 

kehittynyt palveluyhteiskunta, jossa tieto- ja viestintätekniikan laajamittainen 

hyödyntäminen tehostaa palvelutuotantoa. Tämä mahdollistaa niin fyysisten 

kuin sähköisten palveluiden rakenteellisen uudistamisen eli täysin uudenlaisten 

tuotantomallien, palveluiden ja palveluyhdistelmien kehittämisen. 

(Tietoyhteiskuntaohjelma 2006, 17, 29, 31.) 

 

Tietoyhteiskuntaa on rakennettu pitkälti erilaisilla ohjelmilla ja hankkeilla 

projektiluontoisesti. Eri puolilla maata hajanaisesti kehitettyjä tietoteknisiä 

palveluita on koordinoitu myös kansallisella tasolla. Tietoyhteiskunnan kehitys ja 

sen myötä digitalisoituvan palvelukulttuurin muodostuminen asettavat 

kansalaisille ja julkishallinnolle omat haasteensa. Julkishallinnon tavoitteena on 

kehittää palvelukulttuuria mahdollisimman tehokkaaksi ja asiakkaan tarpeita 

vastaavaksi. Kuntatasolla palveluiden sähköistämisen tarve on käynnistänyt 

projekteja, joiden tavoitteena on tehostaa palvelutuotantoa ja laskea 

kustannuksia. Viranomaisten yhteisten hankkeiden toimeenpanossa kohdataan 
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kuitenkin jatkuvasti esteitä, eikä projektien ja paikallisten kehittämishankkeiden 

kokemuksia vielä hyödynnetä yhteisesti. (Valtiovarainministeriö 2009, 39–43, 

47.)  

 

Mia Toivasen (2006, 4–5, 91) väitöskirjan ”Sähköisten asiointipalvelujen 

kehittäminen kunnissa” mukaan kunnilla on suuri vastuu 

tietoyhteiskuntakehityksen mahdollistamien uudistusten välittymisestä 

kansalaisille. Kuntien palvelutuotannon pitäisi pystyä vastaamaan muuttuvien 

tietoteknisten vaatimusten haasteisiin samanaikaisesti kun ne kohtaavat useita 

muita muutostekijöitä palvelutuotannossa. Toivasen mukaan kuntien 

peruspalveluista vain pieni osa sopii sähköisessä muodossa tuotettaviksi, mutta 

useista palveluista tietty palvelun osa, kuten lomakkeet, voidaan siirtää 

sähköisen asiointipalvelun muotoon. Tutkimuksen mukaan sähköisten 

asiointipalvelujen merkitys kuntien palvelutuotannossa on vielä vähäinen ja 

vakiintumaton. Sähköisiä asiointipalveluja ei ole kunnissa pidetty 

palvelutoiminnan uudistamisen keinona, vaan uutena palveluna olemassa 

olevan palveluvalikoiman täydentämiseksi. 

 

Sähköistä asiointia kehitetään Suomessa myös esimerkiksi 

valtiovarainministeriön sähköisen asioinnin ja demokratian 

vauhdittamisohjelman (SADe) avulla. Ohjelma on asetettu vuonna 2009, sen 

tavoitteena on tarjota kansalaisille ja yrityksille hyödyllistä, sujuvaa ja helppoa 

sähköistä asiointia julkisiin palveluihin. SADe-ohjelma on ensimmäinen 

kokonaisvaltainen ja valtakunnallinen sähköisten palvelujen kehittämisohjelma 

Suomen julkisessa hallinnossa. Ohjelman palvelukokonaisuudet liittyvät 

keskeisiin kansalaisten ja yritysten elämäntilanteisiin ja tarpeisiin, ylittäen 

hallinnonalojen rajat. Tavoitteena on, että kansalaisten ja yritysten sähköinen 

asiointi tulee lähivuosina kattamaan kaikki keskeiset palvelut. Tavoitetilaksi 

vuoteen 2015 mennessä määritellään, että Suomessa on verkottunut julkinen 

hallinto, jossa hallinnon palvelut ovat kansalaisille ja yrityksille monikanavaisesti 

saatavissa ja helposti löydettävissä.  (Valtionvarainministeriö 2009, 12, 15.) 

 

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) on valtion  
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viranomaisten, Kansaneläkelaitoksen ja kunnallisten viranomaisten pysyvä 

yhteistyöelin. Neuvottelukunnan tehtävänä on tukea julkisen hallinnon 

tietohallinnon strategista ohjaamista ja koordinointia sekä edistää julkisten 

palvelujen saatavuutta, tehokkuutta ja laatua valtakunnallisesti. 

(Valtiovarainministeriö 2013.) 
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3 TIETOTEKNOLOGIA SOSIAALITYÖSSÄ 

 

 

Sosiaalityön kehitys linkittyy tietoyhteiskunnan kehitykseen. Koko sosiaali- ja 

terveydenhuollon kenttään olennaisesti vaikuttaa kuntauudistus ja sen osana 

palvelurakenteen uudistaminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.) 

Sosiaalialalla teknologian sovellusten hyödyntäminen on alkuvaiheessa, mutta 

mahdollisuudet käytännön asiakaspalvelu- ja työprosessien kehittämiselle ovat 

laajat. Tietojärjestelmiin voidaan sisällyttää asiakkaille sähköistä neuvontaa ja 

asiointia sekä mahdollistaa kansalaisten uudenlaista osallisuutta. Haasteina 

ovat ihmisläheisyys, käytettävyys, eri väestöryhmien tasa-arvoiset 

mahdollisuudet teknologian käyttöön sekä eettisyys ja tietoturvakysymykset. 

(Pohjola ym. 2010, 9–10.) 

 

Verkkotieto ja -viestintä vaikuttavat sosiaalialalla niin asiakkaiden kuin 

työntekijöidenkin toimintaan, helpottavat avun tarjoamista ja hakemista, tukevat 

ammattilaisia sekä lisäävät kysyntää uusille sähköisille palveluille. Sosiaaliala 

voisi hyödyntää verkkopalveluja paljon nykyistä tehokkaammin niin 

ammattilaisten tukemiseen kuin asiakkaan kohtaamiseen. (Heikkonen & Ylönen 

2010, 113–114.) 

 

Tutkimustietoa sosiaalityön ja tietoteknologian suhteesta on vielä varsin vähän. 

Kansalaisten näkökulmasta olennaista on tasa-arvoisten mahdollisuuksien 

toteutuminen. Vaikka teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia arjen 

organisoimiseen ja sosiaalisiin kontakteihin, voi se tuottaa myös uudenlaista 

syrjäytymistä, riippuvuutta tai vahingoittavan vuorovaikutuksen muotoja. 

Sosiaalityön kannalta on tärkeää löytää sellaisia tietotekniikan käyttötapoja, 

jotka voivat tukea kansalaisten ja asiakkaiden keinoja arjesta selviytymiseen 

sekä heidän osallisuuttaan yhteiskunnallisissa toiminnoissa. Näitä ovat mm. 

kansalaisten mahdollisuudet erilaisiin verkkopalveluihin, sähköiseen asiointiin ja 

palautteen antamiseen sekä palvelusuunnitteluun osallistuminen. (Pohjola ym. 

2010, 9–10; Sosiaalialan tietoteknologiahanke 2008, 10–11.) 

 



11 
 

Sosiaalialan työ perustuu perinteisesti asiakkaan ja työntekijän väliseen 

vuorovaikutukseen, suoraan kohtaamiseen ja useimmiten henkilökohtaiseen 

palveluun. Sosiaalityön piirissä tekniikan käyttöön liittyy kysymyksiä 

yksityisyyden suojasta, turvallisuudesta ja asiakkaiden tasa-arvoisesta 

kohtelusta. Sosiaalisia ongelmia, kuten köyhyyttä ja syrjäytymistä, ei ratkaista 

tekniikan avulla. On kuitenkin useita työtehtäviä ja avun kanavoimisen tarpeita, 

joita voidaan helpottaa teknisten ratkaisujen avulla. Monet ihmiset kaipaavat 

mahdollisuutta sähköiseen asiointiin, kuten ajanvaraukseen verkossa tai 

lomakkeiden täyttö- ja lähettämismahdollisuuksia. Sosiaalialan työ on 

luonteeltaan verkostomaista ja monipuolista asiantuntijuutta hyödyntävää. 

Uudet asiakaskeskeiset palvelukonseptit voivat rakentua eri sektoreiden 

yhteistyönä ja tietoverkkojen avulla palveluja voidaan integroida ja sovittaa 

yhteen vastaamaan väestön tarpeisiin. (Heikkonen & Ylönen 2010, 123–124.) 

 

Sosiaalialan asiakkaat kuuluvat monesti erityisryhmiin, jotka tarvitsevat tukea 

myös sähköisessä asioinnissa. Tärkeää on säilyttää valinnanvapaus sähköisen 

ja fyysisen asioinnin suhteen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden 

turvaamiseksi. Sähköiset palvelut voivat tarjota täydentävän kanavan 

perinteisiin palveluihin. Sosiaalialan olisi pystyttävä tukemaan niitä, jotka eivät 

pysty omatoimisesti käyttämään tietotekniikkaa. Sosiaalityön ammattilaisten on 

puolustettava köyhiä ja vähäosaisia sopivien ja monikanavaisten 

palvelumuotojen kehittämisessä ja vaikutettava teknologian kehittämistyöhön, 

jotta innovaatiot saavuttaisivat ihmisiä tasa-arvoisesti. (Heikkonen & Ylönen 

2010, 128–129.) 

 

Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi Sosiaali- ja terveydenhuollon 

kansallisen kehittämisohjelman (Kaste). Ohjelmassa määritellään alan 

uudistustyön tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Kaste-ohjelman 

vuosille 2012–2015 painopistealueet ovat hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen sekä palvelujen asiakaslähtöisyys, keskeisiä periaatteita ovat 

osallisuus ja tasa-arvon edistäminen. Ohjelma korostaa myös kieli- ja 

kulttuurivähemmistöjen sekä muiden erityisryhmien tarpeiden huomioon 

ottamista. Ohjelma koostuu kuudesta osa-ohjelmasta, joista yksi painottuu 

tietoteknologian kehittämiseen. Tavoitteena on tiedon ja tietojärjestelmien 
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saattaminen asiakkaiden ja ammattilaisten tueksi. Ohjelman mukaan 

tietotekniikkaa tulisi pystyä hyödyntämään tiedon hallinnassa ja 

palvelutoimintojen tehostamisessa nykyistä monipuolisemmin ja 

asiakaslähtöisemmin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 4, 17–26.) 

 

Tietoa ja tietojärjestelmiä koskeva osa-ohjelma sisältää kaksi toimenpidettä: 

tietovarantojen ja tietojärjestelmien uudistaminen ja hyödyntäminen sekä 

sähköisen asioinnin vahvistaminen. Ensin mainittu sisältää mm. toiminnan, 

tiedon, tietojärjestelmien ja teknologian yhteen toimivuuden toteuttamista sekä 

valtakunnallisten tietojärjestelmien (esimerkiksi eResepti ja eArkisto) 

toimeenpanon tukemista. Sähköisen asioinnin vahvistaminen sisältää 

kansalaisen sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat kansalliset 

määrittelyt sekä sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen 

palveluhakemiston toteuttamisen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 28–29.) 

 

Tiedonhallinnan strategioiden laatimisessa ja kokonaisarkkitehtuurin 

hallitsemisessa Kaste-ohjelman yhteistyökumppaneita ovat Kuntaliitto sekä 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kansallista koordinaatiota vaativia hankkeita 

ovat mm. potilastietojen käsittelyyn liittyvä KanTa-hanke, sosiaalihuollon 

asiakastietojen käsittelyyn liittyvä KanSa-hanke, SADe-hanke sekä kansallisen 

tilasto- ja rekisteritiedonkeruun kehittämishankkeet. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2012, 28–29.) 

 

Sähköisen asioinnin vahvistaminen toteutetaan osana SADe-ohjelman sosiaali- 

ja terveysalan palvelukokonaisuutta. Tavoitteena on mm. toteuttaa kansalaisten 

sähköinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhakemisto, yleisen sosiaali- ja 

terveystiedon koordinointi, kansallisten mallien kehittäminen asiakaspalautteen 

keräämiseen, kansalliset määrittelyt sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiselle 

viestinvälitykselle sekä ajanvarauspalveluille. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2012, 31.) 

 

SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden toteuttajana on 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hankkeen tavoitteena on kehittää sähköisiä 

palveluja niin, että ne tukevat kansalaisen oman terveyden hallintaa ja 
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itsehoitoa, helpottavat hoito- ja palveluyksikön löytymistä ja valintaa, parantavat 

osallistumismahdollisuuksia palvelujen suunnittelussa sekä parantavat 

kansalaisten ja palveluyksikön ammattilaisten välistä vuorovaikutusta ja 

palautteenantoa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013.) 
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4 SÄHKÖISIIN PALVELUIHIN LIITTYVÄT MÄÄRITELMÄT 

 

 

Sähköisten palvelujen määrittely on kirjavaa. Määritelmät eivät ole yleispäteviä, 

vaan eri lähteissä käsitteet määritellään juuri kyseistä tarkoitusta vastaavaksi. 

Toisaalta käsitteet ovat arkipäiväistyneet. Käsitteitä sähköiset palvelut, 

verkkopalvelut, sähköiset asiointipalvelut, sähköinen asiointi ja verkkoasiointi 

käytetään rinnakkain, toistensa osa-alueina ja joskus myös synonyymeina. 

Esimerkiksi sähköisestä asioinnista puhuttaessa voidaan tarkoittaa sähköisen 

asioinnin kokonaisuutta tai itse sähköisiä palveluja.  

 

 

4.1 Sähköiset palvelut, verkkopalvelut 

 

SADe-hankkeen raportissa sähköinen palvelu on määritelty ”organisaation 

asiakkaalleen tarjoamana sähköisenä palvelurajapintana tai palvelun 

jakelukanavana”. Sähköisen palvelun edellytyksenä on, että palvelutapahtuma 

on jossain prosessin vaiheessa digitaalisessa muodossa. Verkkopalveluilla 

tarkoitetaan digitaalisen sisällön ja sähköisten palveluiden avulla tapahtuvaa 

palveluntuotantoa, jossa palveluiden tuottaja ja asiakas kommunikoivat 

tietokoneen ja tietoverkon, lähinnä internetin, välityksellä. (Valtiovarainministeriö 

2009, 24–25.) 

 

Verkkopalveluja ovat laajasti ottaen kaikki sähköiseen muotoon tuotettu 

materiaali ja palvelut, jotka ovat saatavissa tietoverkkojen kautta (Taavila 2000, 

29). Verkkopalveluja ovat esimerkiksi selaimen kautta käytettävät 

sähköpostipalvelut, sähköinen kaupankäynti, pankki- ja viranomaisasiointi 

internetissä sekä internetpuhelut. Termillä verkkopalvelu viitataan usein myös 

verkkosivustoon, jonka kautta palvelua tarjotaan. (Tekniikan sanastokeskus 

2013.) Antti Taavila (2000, 29–30) on ryhmitellyt verkkopalvelut sisällön ja 

tarkoituksen mukaan informaatiopalveluiksi, viestintäpalveluiksi ja 

asiointipalveluiksi. 
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Sähköisten palvelujen käsitteitä voidaan tarkastella eri näkökulmista. 

Teknologiaa painottava määrittely nousee teknologian välttämättömästä roolista 

sähköisten asiointipalvelujen tuotannossa. Esimerkiksi sähköistä asiointia 

voidaan lähestyä myös palveluprosessien kautta, organisaatioiden rakenteiden 

ja toimintamallien kautta. Edellä mainitut ovat palvelujen tuotannon näkökulmia. 

Palveluiden käyttäjien kokemukset ja näkemykset tuovat tarkasteluun uuden 

näkökulman. Tällöin käsitellään palvelun laatua sekä sitä, miten asiointipalvelu 

vastaa asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin. (Toivanen 2006, 67–68.) 

 

 

4.2 Sähköinen asiointi 

 

Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan sähköisessä muodossa sähköpostin, 

internetin tai muun tietoverkon avulla tapahtuvaa asiointia ja digitaalisen tiedon 

käsittelyä. Käytännössä sähköinen asiointi tarkoittaa verkon ja sähköpostin 

välityksellä hoidettavia asioita. Sähköistä asiointia on esimerkiksi ostosten 

tekeminen, pankkiasioiden hoitaminen ja asioiminen viranomaisten kanssa 

tietoverkon välityksellä. Tiedonhaku ja sähköisten lomakkeiden täyttö 

viranomaisten verkkosivuilla luetaan mukaan sähköiseen asiointiin. Yleisimpiä 

suomalaisia sähköisen asioinnin palveluita ovat pankki- ja vakuutuspalvelut 

sekä erilaiset julkishallinnon tietopalvelut kuten verottajan, Kelan ja 

työministeriön verkkosivut. (Tekniikan Sanastokeskus 2013; Lahti & Salminen 

2008, 18.) 

 

Julkishallinnossa sähköinen asiointi määritellään osaksi sähköistä hallintoa. 

Sähköinen hallinto voidaan käsittää toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, jossa 

käytetään hyödyksi informaatio- ja viestintäteknisiä palveluita. Sähköiset 

asiointipalvelut ovat yksi verkkopalvelujen alaryhmä. (Voutilainen 2007, 3–4.) 

Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan perinteistä asiointia täydentävää, korvaavaa 

tai uudistavaa julkisten palvelujen tuottamista, jakelua, käyttöä ja kaikkea niihin 

liittyvää vuorovaikutusta, joka perustuu tietoverkkojen hyödyntämiseen. 

(Valtiovarainministeriö 2001, 53.) 
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Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (2003/13) ei sisällä 

määritelmää sähköisestä asioinnista, mutta se määrittää viranomaisten ja 

näiden asiakkaiden oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuita sähköisessä 

asioinnissa. Lain tarkoituksena on lisätä asioinnin sujuvuutta ja joutuisuutta 

sekä tietoturvallisuutta edistämällä sähköisten tiedonsiirtomenetelmien käyttöä. 

Laki koskee hallintoa, tuomioistuimia ja muita lainkäyttöelimiä sekä ulosottoa. 

Viranomaisen, jolla on tarvittavat tekniset, taloudelliset ja muut valmiudet, on 

lain mukaan tarjottava mahdollisuus asioida sähköisesti asian vireille 

saattamiseksi tai käsittelemiseksi sekä toimittaa ilmoituksia, selvityksiä, 

asiakirjoja tai viestejä. Valtiovarainministeriön tehtäväksi määrätään sähköisen 

asioinnin yhteentoimivuuden ja tietoturvallisuuden varmistaminen sekä 

sähköisten asiointipalvelujen järjestämistä koskevien ohjeiden ja suositusten 

antaminen. (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 2003, 1–5 §.) 

 

Sähköisiä asiointitapoja on monia, keskeisin väline on kuitenkin internet. 

Sähköisiksi tiedonsiirtomenetelmiksi voidaan ymmärtää telekopiot ja 

telepalvelut, joihin kuuluu sähköinen lomake, sähköposti tai käyttöoikeus 

sähköiseen tietojärjestelmään, sekä muut menetelmät, joissa tieto välittyy 

langatonta siirtotietä tai kaapelia pitkin. Tähän ei lueta kuitenkaan puheluita. 

Asiointitapana voidaan käyttää myös niin sanottua sähköistä lomaketta, joka 

voidaan hakea palvelimelta, täyttää asiakkaan omalla tietokoneella ja lähettää 

verkon kautta vastaanottajalle. Se voidaan myös tulostaa ja lähettää 

paperiversiona. Sähköinen lomake ja verkkolomake määritellään sähköisiksi 

viesteiksi. (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 2003, 4 §.) 

 

SADe-ohjelman mukaan sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan organisaation 

palvelujen käyttämistä tieto- ja viestintätekniikan keinoin toteutetuilla 

vuorovaikutusvälineillä. Sähköistä asiointia kehitettäessä kehitetään koko 

asiointiprosessia, joka muodostuu asiakkaan käyttöliittymästä palveluun sekä 

palvelun tuottamiseen liittyvistä prosesseista organisaatiossa. Asiakkaita ovat 

palvelun käyttäjät, joina julkishallinnon kohdalla nähdään kansalaiset, yritykset 

ja viranomaiset, kaupallisessa toiminnassa kuluttajat ja yritysasiakkaat. 

Sähköisen asioinnin toteutusten päämääränä usein on palvelun tuottamisen 

kustannusten pienentäminen sekä palvelun laadun, saatavuuden ja 
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hyödynnettävyyden parantaminen niin palvelun käyttäjän kuin tuottajankin 

näkökulmasta. (Valtiovarainministeriö 2009, 24.) 
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5 SÄHKÖISTEN PALVELUJEN ASIAKASLÄHTÖISYYS 

 

 

Palvelujen asiakaslähtöisyyttä korostetaan järjestelmällisesti kaikissa 

ohjelmissa ja strategioissa, jotka koskevat sosiaalipalvelujen tai sähköisen 

asioinnin kehittämistä. Esimerkiksi valtiovarainministeriön SADe-hankkeen 

loppuraportissa ehdotetaan sähköisen asioinnin vaikuttavuustavoitteiksi muun 

muassa palveluiden saatavuuden sekä asiakaslähtöisyyden parantamista. 

Palveluprosessit ovat keskeisessä asemassa asiointikokemuksen 

muodostumisessa ja niiden uudistamisen ja kehittämisen tulisi aina lähteä 

asiakkaan tarpeista. Vaikka sähköisten asiointipalvelujen tulee ainakin pitkällä 

aikavälillä tuottaa hyötyä myös palvelun tarjoavalle organisaatiolle, tulee 

asiakkaiden palvelun käytöstä kokema hyöty asettaa etusijalle. 

(Valtiovarainministeriö 2009, 15.) 

 

Asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan sähköisten palvelujen helppokäyttöisyyttä ja 

palvelujen ryhmittämistä kansalaisten toiminnan helpottamiseksi. Julkisten 

sähköisten palvelujen tulisi näyttäytyä kansalaiselle yhtenäisinä, esimerkiksi 

elämäntilanteen mukaisina toimivina kokonaisuuksina. (Valtiovarainministeriö 

2009, 16, 40.) Asiakaslähtöisyyden puutteellisuutta pidetään yhtenä syynä 

sähköisen hallinnon toimimattomuudelle Suomessa (Tapper 2008, 28). Jotta 

kansalaisille suunnatut sähköiset palvelut vähentäisivät digitaalisen kuilun 

muodostumista, niiden tulee olla selkeitä, helposti ymmärrettäviä, luotettavia 

sekä ajankohtaista tietoa sisältäviä. (Rasmus 2010, 20.) 

 

Sähköinen asiointi pyritään saamaan yleiseksi asiointiväyläksi kansalaisten 

keskuudessa palveluiden parantamiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi. Jos 

pyritään siihen, että mahdollisimman moni kansalainen valitsisi 

asiointikanavakseen sähköisen asioinnin, valtion tulee jatkossa asettaa 

etusijalle kansalaisten taidoista ja eduista huolehtiminen. (Rasmus 2010, 19.) 

Valtion ja kuntien tasolla pitäisi panostaa eri käyttäjäryhmien huomioimiseen 

sähköisten palvelujen suunnittelussa. Sähköisten palvelujen suunnittelussa 

tulisi noudattaa mahdollisimman asiakaslähtöistä näkökulmaa, jotta 

mahdollisimman moni kansalainen kokee palvelun käytön mahdolliseksi. 
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Kansalaisten syrjäytymisen välttämiseksi on otettava huomioon kansalaisten 

valmiudet ja mahdollisuudet sähköisen asioinnin käyttämiseen. Kansalaisilla 

tulee jatkossakin olla oikeus valita haluamansa asiointikanava toiveidensa ja 

olosuhteidensa mukaisesti. (Valtiovarainministeriö 2009, 16.) 

 

 

5.1 Sähköisen asioinnin edut 

 

Organisaatiotasolla sähköisellä asioinnilla tavoitellaan usein tehokkuutta ja 

taloudellista säästöä. Kansalaisen ja asiakkaan kannalta sähköiseen asiointiin 

liitettyinä etuina mielletään usein vaivattomuus ja saavutettavuus.  Sähköisen 

asioinnin ansiosta kansalaisille on tullut mahdollisuus asioida viranomaisten 

kanssa matkustamatta palvelupisteelle. Asiointi on joustavampaa, kun ei 

tarvitse enää fyysisesti odottaa virastojen jonoissa palvelupisteessä. Sähköisten 

palvelujen käyttö on kotikoneella mahdollista mihin vuorokauden aikaan 

tahansa. (Rasmus 2010, 23; Toivanen 2006, 68.) 

 

Sähköisen asioinnin joustavat käyttömahdollisuudet voivat säästä asiakkaiden 

aikaa ja matkakustannuksia. Sähköinen asiointi voidaan myös kokea 

henkilökohtaista asiointia helpommaksi. Viranomaisasioinnissa työntekijän 

kohtaamiseen saattaa liittyä ennakko-odotuksia, jotka pienenevät tietoverkon 

avulla käydyn asioinnin kautta. Sähköisen asioinnin keinoin pyritään myös 

parantamaan erityisryhmien asemaa ja arkea sekä mahdollisuuksia asioida 

hallinnon kanssa. (Taavila 2000, 63–64.)  

 

Tarjoamalla uuden palvelukanavan olemassa olevien rinnalle sähköinen asiointi 

voi myös parantaa palvelujen laatua. Laatu muodostuu kuitenkin 

palvelukohtaisesti eri ominaisuuksista. Laadun kriteereitä voivat olla mm. 

palvelevuus eli se kuinka hyvin palvelut ovat löydettävissä ja saatavilla, käytön 

saavutettavuus eli esteettömyys, käytettävyys sekä osallistavuus. Laatu 

tarkoittaisi siis asiakkaan tarpeiden ja toimintaprosessin huomioimista ja 

tarpeisiin vastaamista. (Toivanen 2006, 70; Valtiovarainministeriö 2001, 20.) 

Antti Taavilan mukaan laadukkuuden mittareita ovat nopeus, oikeellisuus, 

ajantasaisuus ja luotettavuus (Taavila 2000, 58–59). Viranomaistoiminnassa 
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sähköiset asiointipalvelut pääsääntöisesti lyhentävät käsittelyaikoja ja näin 

lisäävät asiakkaan palvelukokemuksen laatua (Tietoyhteiskuntaneuvosto 2005, 

24). 

 

Edellyttäen että kansalainen hallitsee tiedonhaun ja teknologian riittävän hyvin, 

voidaan puhua digitaalisesta voimistumisesta. Digitaalinen voimistuminen pitää 

sisällään ne monet uudet mahdollisuudet, joita tieto- ja viestintäteknologia 

ihmisille tarjoaa sekä niiden hyödyntämisen haluttuun tarkoitukseen. 

Voimistumisprosessin aikana kansalainen tai yhteisö oppii uusia tapoja 

osallistua, ilmaista itseään ja vaikuttaa yhteisistä asioista päättämiseen. 

Voimistuminen motivoi kansalaista etsimään tietoa itseään koskevista asioista 

ja päätöksistä sekä vaikuttamaan omiin elinolosuhteisiinsa. (Mäkinen 2004, 28–

29, 36.) 

 

 

5.2 Digitaalinen epätasa-arvo ja syrjäytyminen 

 

Erilaisten tietoteknologiakehitykseen liittyvien hankkeiden toiminta- ja 

tavoiteohjelmien pyrkimyksenä on lähes aina kansalaisten eriarvoisuuden 

poistaminen. Siitä huolimatta tietoyhteiskunnan suurimpana uhkana on nähty 

digitaalinen syrjäytyminen ja siitä seuraava kahtiajako osaajiin ja 

osaamattomiin. Tietokoneen käyttötaito rinnastetaan kansalaistaitoon, ja 

kehityksestä pois jäämisen pelätään johtavan monella tasolla syvenevään 

eriarvoisuuteen. Kaikilla kansalaisilla ei ole mahdollisuutta käyttää palveluja 

päätelaitteiden puuttumisen tai puutteellisten käyttötaitojen vuoksi. Myös 

motivaation puute voi estää palvelujen käytön. (Liikenne- ja viestintäministeriö 

2003, 14; Rantanen 2005, 17–19, Kilpeläinen & Sankala 2010, 286.)  

 

Yksilöiden valmiuksien puute voi olla myös seurausta ikään, varallisuuteen, 

kielitaitoon tai terveyteen liittyvistä asioista. Syrjäytymisuhan alla ovat 

esimerkiksi ikääntyneet, vähävaraiset, vähän koulutetut, työttömät, maaseudun 

asukkaat sekä toiminnallisista ja kognitiivisista vajeista kärsivät henkilöt. 

(Mäensivu 2002, 144; Rasmus 2010, 16–17, 28.) Liikenne- ja viestintäministeriö 

on muistuttanut tietoyhteiskuntakehitykseen keskittyneessä 
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tulevaisuuskatsauksessa jo kymmenen vuotta sitten, että syrjäytymisen 

ehkäisemiseksi olisi panostettava jatkuvaan koulutukseen kaikissa ikä- ja 

sosiaaliryhmissä. Katsauksessa todetaan myös, että vaikka 

informaatioteknologisiin palveluihin liittyy epätasa-arvoisuuden uhka, tulisi 

palveluita ja sovelluksia kehitettäessä keskittyä informaatioteknologian 

valjastamiseen sosiaalisen eriarvoisuuden tasoittamiseksi. (Liikenne- ja 

viestintäministeriö 2003, 14.) 

 

Kansallisen tietoyhteiskuntastrategian mukaan kaikilla kansalaisilla tulisi olla 

mahdollisuus hyödyntää tietoyhteiskunnan palveluita asuinpaikasta sekä 

sosiaalisesta ja taloudellisesta asemasta riippumatta. Kaikilla kansalaisilla on 

mahdollisuus hankkia tieto- ja viestintätekniset perustaidot, medialukutaidot 

sekä valmiudet sähköisten ja muiden tietoyhteiskunnan palveluiden 

käyttämiseen. Heille, jotka eivät iän, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi 

voi tai halua käyttää verkkopohjaisia palveluita, on varmistettu mahdollisuus 

palveluiden käyttöön kehittämällä monikanavaisia palveluita sekä 

henkilökohtaista avustajakoulutusta ja -toimintaa. Erityisryhmät on tarkoitus 

ottaa huomioon myös laitteiden ja palveluiden kehittämistyössä. 

(Tietoyhteiskuntaohjelma 2006, 29, 37.) 

 

Anna-Mari Rasmus (2010) käsittelee sähköisen asioinnin haasteita digitaalisen 

kuilun näkökulmasta kandidaatintutkinnossaan ”Kansalaisten sähköinen asiointi 

viranomaistoiminnassa – haasteena digitaalinen kuilu”. Kirjallisuuskatsauksen 

mukaan kaikilla kansalaisilla ei ole tarvittavaa osaamista eikä valmiuksia 

hyödyntää uutta teknologiaa, mikä aiheuttaa eriarvoisuutta käyttäjien kesken. 

Kyseistä digitalisoitumisesta johtuvaa eriarvoisuutta kutsutaan digitaaliseksi 

kuiluksi. Digitaalista kuilua on tutkittu kansainvälisesti ja myös Suomessa sitä 

pidetään keskeisenä asiana sähköisen asioinnin kehittämisessä. Jotta 

sähköinen asiointi voisi yleistyä kaikkien kansalaisten pääasialliseksi 

asiointiväyläksi, sen kaikki käyttäjät on otettava huomioon palvelujen 

suunnittelussa. Erityisesti syrjäytymisen vaarassa olevien käyttäjäryhmien 

tiedostaminen ja huomioiminen kehityksessä on tärkeää. (Rasmus 2010, 15–

16.)  
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6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

Opinnäytetyön suunnittelu aloitettiin tammikuussa 2013 yhdessä työelämän 

yhteistyökumppanin kanssa. Suunnitteluvaiheessa tutustuin aiheeseen liittyviin 

tutkimuksiin ja muuhun kirjallisuuteen. Teemahaastattelut toteutettiin maalis-

huhtikuussa 2013, jonka jälkeen alkoi litteroidun haastatteluaineiston 

jäsentäminen ja analyysi sekä tulosten raportointi. 

 

 

6.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimuskysymykset 

 

Kartoittaessani opinnäytetyölle aihetta otin yhteyttä Kalliolan setlementin 

ylläpitämän neuvontapiste Ne-Rå:n kehittämispäällikkö Leena Ruskomaahan. 

Henkilökohtaisessa tapaamisessa tuli esille, että Kalliolan yksiköissä, 

neuvontapiste Ne-Rå:ssa ja Pasilan asukastalossa, olisi tarvetta selvittää niissä 

asioivien kokemuksia teknologista osaamista vaativista palveluista, kuten 

sähköisistä palveluista ja sähköisestä asioinnista. Sovimme, että teen 

opinnäytetyön tästä aiheesta haastattelemalla toimipisteissä asioivia henkilöitä. 

Erillistä tutkimuslupaa organisaatiolta ei tarvittu, koska toimipisteissä kävijät 

eivät ole asiakassuhteessa niihin eivätkä käynnit ole viranomaistoimintaa. 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on tuoda esille Kalliolan setlementin ylläpitämien 

neuvontapiste Ne:Rå:ssa ja Pasilan asukastalossa asioivien kokemuksia 

sähköisistä palveluista ja sähköisestä asioinnista. Tavoitteena oli kartoittaa 

asiointikokemuksia ja mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin sekä selvittää, 

miten haastateltavat kokivat palvelujen siirtymisen verkkoon vaikuttavan heidän 

arkeensa ja palvelujen käyttöön. Tutustuin ensin aiheeseen liittyvään 

kirjallisuuteen ja muotoilin tutkimuskysymyksiä alustavasti. Kävimme tämän 

jälkeen vielä keskustelua Leena Ruskomaan kanssa sekä henkilökohtaisesti 

että sähköpostitse. Tutkimuskysymykset muotoutuivat siis kirjallisuuden, 

yhteistyökumppanin toiveiden ja omien pohdintojeni kautta. 
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Opinnäytetyössä etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

1. Millaisia kokemuksia toimipisteissä asioivilla on sähköisistä palveluista ja 

sähköisestä asioinnista?  

2. Miten tietoteknologian kehitys on vaikuttanut vastaajien arkeen ja 

palvelujen käyttöön? 

 

 

6.2 Tutkimusympäristö 

 

Kalliolan setlementti on vuonna 1919 perustettu pääkaupunkiseudulla toimiva 

monialayhdistys. Sen keskeisiä työaloja ovat kansalaisopistotoiminta, kansalais- 

ja vapaaehtoistyö, lastensuojelu, nuorisotyö, päihdekuntoutus, seniorityö sekä 

vammaistyö. Kalliolan toiminta-ajatuksena on tukea ja auttaa ihmisiä 

elämänkaaren eri vaiheissa. Toiminnan tavoitteena on läpi elämän kestävän 

oppimisen mahdollistaminen, elämänhallinnan edistäminen, ihmisten välisen 

vuorovaikutuksen tukeminen sekä yhteisöllisyyden toteuttaminen. Kalliolan 

setlementin muodostavat Kalliolan Kannatusyhdistys ry, Kalliolan 

Senioripalvelusäätiö ja Kalliolan Nuoret ry. Kalliolan kansalaistoiminnan 

tarkoitus on edistää hyvinvointia, osallisuutta ja yhteiskunnallista 

oikeudenmukaisuutta yhteistoiminnassa yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen 

kanssa. Neuvontapiste Ne-Rå ja Pasilan asukastalo ovat osa Kalliolan 

setlementin kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa. (Kalliolan setlementti 2013a.) 

 

Neuvontapiste Ne-Rå on sosiaalipalveluihin liittyviin kysymyksiin keskittynyt 

matalan kynnyksen neuvontapiste. Toiminta on maksutonta ja kaikille avointa 

eikä asioimiseen tarvita ajanvarausta. Asioimisen voi tehdä halutessaan 

anonyymisti ja yhteydessä voi olla myös puhelimitse tai sähköpostitse. Kallion 

toimipaikan lisäksi neuvontaa on saatavilla Ne-Rån jalkautuvan toiminnan 

kautta eri yhteistyökumppaneiden toimitiloissa. Neuvonnalla pyritään tukemaan 

ihmisten omatoimista selviytymistä antamalla tietoa sosiaalipalveluista ja 

etuuksista sekä avustamalla niiden hakemisessa. Saatavilla on myös 

keskusteluapua ja ohjausta lomakkeiden täyttämisessä sekä asiointitukea 

mahdollisuuksien mukaan. Suurin osa asiakkaista käy neuvontapisteessä 

kertaluontoisesti. Asiakastyöstä ja muusta arjen toiminnasta vastaavat 
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sosiaalialan korkeakouluopiskelijat vakituisen henkilökunnan ohjauksessa. 

(Kalliolan setlementti 2013a.) 

 

Pasilan asukastalo on kaikille pasilalaisille avoin kohtaamispaikka ja 

kokoontumistila. Asukastalossa on mahdollista käydä tapaamassa muita 

ihmisiä, toteuttaa ihmisten tilanteista ja tarpeista nousevia toimintoja sekä 

saada vertais- ja ammatillista neuvontaa. Asukastalon tarkoituksena on vastata 

toiminnoillaan paikallisista olosuhteista nouseviin haasteisiin ja olla aktiivinen 

toimija asukkaiden hyvinvointia edistävissä asioissa. Asukastalon arjessa 

työntekijöiden antama apu ja neuvonta ovat osa työtä. Apua haetaan hyvin 

erilaisiin asioihin, jotka koskivat esimerkiksi koulutusta, työelämää, tietoteknisiä 

ongelmia ja oikeusapua. (Väisänen & Ojaksela 2010, 6; Kalliolan setlementti 

2013b.) 

 

 

6.3 Laadullinen tutkimus 

 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä on laadullinen eli kvalitatiivinen. Laadullista 

tutkimusta voi ajatella erilaisia tutkimusperinteitä yhdistävänä kattokäsitteenä. 

Lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen ja 

ymmärtäminen. Tutkimuskohteena ovat ihmisen luomat merkitykset. 

Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä yleistyksiin, vaan tulokset ovat 

ainutlaatuisia koskien vain kyseistä aineistoa. Laadullisessa tutkimuksessa 

keskitytään usein varsin pieneen määrään tapauksia ja pyritään analysoimaan 

niitä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja perusteellisesti. Niissä pyritään mm. 

kuvaamaan jotain ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai 

antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle. Laadullisella 

tutkimuksella on mahdollista tavoittaa ihmiselle merkityksellisiä asioita ja 

elämän kulkua ja niissä suositaan metodeja, joissa tutkittavien näkökulmat ja 

ääni pääsevät esille. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 19, 85, 165; Eskola & Suoranta 

2008, 18–19, 61; Vilkka 2005, 97.) 
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6.4 Aineiston keruu 

 

Opinnäytetyön tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla. Haastattelu 

aineistonkeruumenetelmänä on eräänlaista keskustelua, joka tapahtuu tutkijan 

aloitteesta ja on hänen johdattelemaansa. Haastattelu on vuorovaikutusta, jossa 

molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa. Haastattelun etuja ovat subjektiuden 

mahdollistaminen tutkittavalle ja joustavuus. Kun haastateltava saa vapauden 

tuoda esille itseään koskevia asioita, hän luo merkityksiä tutkimuksessa ja saa 

olla aktiivinen. Haastattelijalla on mahdollisuus toistaa kysymys, oikaista 

väärinkäsityksiä, selventää vastauksia, syventää tietoja lisäkysymyksillä ja 

käydä keskustelua tiedonantajan kanssa. Joustavaa on myös se, että 

kysymykset voidaan esittää siinä järjestyksessä kuin tutkija katsoo aiheelliseksi. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 73; Eskola & Suoranta 2008, 85; Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2004, 193–201.) 

 

Teemahaastattelu on haastattelumuoto, jota voi pitää strukturoidun ja avoimen 

haastattelun välimuotona. Teemahaastattelussa edetään keskeisten etukäteen 

valittujen aihepiirien eli teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten 

varassa. Kysymysten tarkka muoto, järjestys ja teema-alueiden laajuus voivat 

kuitenkin vaihdella. Haastattelussa painottuvat asiat riippuvat paljon 

haastateltavasta. Teemahaastattelujen avoimuus vaihtelee, joskus 

pidättäydytään tiukasti etukäteen määritellyissä teemoissa, toisinaan 

haastattelija voi edetä intuition mukaan. Teemahaastattelu on kuitenkin 

muodoltaan niin avoin, että vastaaja pääsee halutessaan puhumaan varsin 

vapaamuotoisesti. Vapaamuotoinen teemahaastattelu on lähellä luonnollista 

keskustelutilannetta, teemahaastattelun ja avoimen haastattelun eli ns. 

syvähaastattelun rajaa voikin olla vaikea vetää. Metodologisesti 

teemahaastattelussa korostetaan ihmisten tulkintoja asioista, heidän asioille 

antamiaan merkityksiä sekä sitä, miten merkitykset syntyvät 

vuorovaikutuksessa. (Alasuutari 1995, 145; Eskola & Vastamäki 2010, 28–29; 

Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2003, 195–196; Tuomi & Sarajärvi 2009, 75.) 

 

Haastatteluihin osallistui Pasilan Asukastalossa ja Neuvotapiste Ne-Rå:ssa 

asioineita henkilöitä. Toimipisteiden työntekijät valitsivat haastateltavat ja 
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pyysivät heitä osallistumaan. Haastateltavat ilmaisivat suullisesti 

suostumuksensa haastatteluun työntekijöille. Toimipisteisiin oli toimitettu 

haastateltavia varten saatekirje, jossa oli kerrottu opinnäytetyön tarkoitus, 

julkaisutapa ja haastattelujen luottamuksellisuus. Ne-Rå:n asiakkaisiin olin 

henkilökohtaisesti yhteydessä, kerroin tarvittaessa lisätietoja ja sovin 

haastatteluajat. Pasilan Asukastalon osalta työntekijä sopi haastatteluajat ja 

mahdollisia lisäkysymyksiä käsiteltiin ennen jokaista haastattelua. 

 

Sovittuja haastatteluja oli kuusi kappaletta, mutta yksi haastateltava jätti 

tulematta sovittuihin tapaamisiin. Haastateltavia oli näin yhteensä viisi. 

Haastateltavien voi katsoa edustavan toimipaikkojen kohderyhmiä. Molemmissa 

toimipaikoissa asioi sekä kantaväestöä että maahanmuuttajia. Pasilan 

asukastalon erityinen painopistealue on maahanmuuttajatyössä. Neuvontapiste 

Ne-Rå:ssa asioivat sen toiminnan mukaisesti henkilöt, jotka kokevat 

tarvitsevansa apua ja neuvontaa sosiaalipalveluihin liittyen. Vuonna 2012 

asiakkaista noin kolmasosa oli ulkomaalaistaustaisia (Kalliolan setlementti 

2013b, 24, 26). 

 

Haastattelut toteutettiin Asukastalon ja Ne-Rå:n tiloissa. Haastattelujen kesto oli 

keskimäärin yksi tunti. Iältään haastateltavat olivat 25–65 -vuotiaita, keski-ikä 48 

vuotta. Haastateltavista miehiä oli kaksi ja naisia kolme. Kolme haastateltavista 

oli maahanmuuttajia ja kaksi syntyperäistä suomalaista. Maahanmuuttajat olivat 

asuneet Suomessa kahdesta yhdeksään vuotta. Haastateltavien 

elämäntilanteet olivat vaihtelevia: yksi haastateltava oli vakituisessa 

työsuhteessa, kaksi työharjoittelussa/-kokeilussa, kaksi tällä hetkellä pääosin tai 

kokonaan työelämän ulkopuolella. (Liite 1.) 

 

Opinnäytetyön haastatteluissa käytettiin kysymysrunkoa tukilistana 

käsiteltävistä teemoista (Liite 2). Kysymysrungon muotoilemisessa auttoi 

ystävälle tehty koehaastattelu. Haastatteluissa on pyritty 

keskustelunomaisuuteen ja kysymykset muotoiltu niin, että niitä voi muokata 

haastattelutilanteen mukaan. Tämä erityisesti siksi, etten itse vaikuttanut 

haastateltavien valintaan, eikä minulla ollut heistä muita ennakkotietoja kuin 

mahdollinen ulkomaalaistausta. Tavoitteena oli, että haastateltava voi 
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halutessaan puhua vapaamuotoisesti omista kokemuksistaan ja näin tulisi esille 

juuri hänelle tärkeitä asioita. Tarkoituksena oli kunnioittaa haastateltavan tapaa 

rajata ja rakentaa vastauksensa, niin että nimenomaan haastateltavan näkemys 

tulisi esille. Teema-alueiden käsittely ja informaation laajuus kustakin 

aihepiiristä vaihtelivat melko paljon haastateltavasta riippuen.  

 

 

6.5 Aineiston analyysi 

 

Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin tämän jälkeen kirjalliseen muotoon. 

Litterointia ei tehty sanasta sanaan, vaan jo tässä vaiheessa suoritettiin 

tiivistämistä esimerkiksi jättämällä pois täytesanat ja muu opinnäytetyön 

kannalta epäolennaiseksi katsottu materiaali. Litteroinnissa riittää usein 

karkeampikin taso, joka ei tuo esiin koko ilmaisua, vaan tiivistää lauseen ytimen 

(Kananen 2010, 58–59). Tekstien tulostamisen jälkeen seurasi vaihe, jossa luin 

ja reflektoin litteroitua aineistoa useita kertoja ja aloin jäsentää tekstiä aihe-

alueittain. 

 

Opinnäytetyö on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. 

Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa 

laadullisen tutkimuksen perinteissä.  Sisälllönanalyysia voi pitää paitsi 

yksittäisenä metodina myös väljänä teoreettisena kehyksenä, joka voidaan liitää 

erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. Sisällönanalyysin kautta voidaan tarkastella 

asioiden ja tapahtumien merkityksiä, seurauksia ja yhteyksiä sekä jäsentää 

aineistosta löytyviä näkökulmia. Analyysilla aineisto pyritään tiivistämään, mutta 

säilyttämään sen sisältämä informaatio.  Analyysin vaiheita ovat pelkistäminen, 

ryhmittely ja käsitteellistäminen. Ryhmittelyssä ja luokittelussa aineisto tiivistyy, 

kun ilmaukset liitetään yleisempiin käsitteisiin. Luokittelun perusteet tutkija 

päättää tulkintansa mukaan. (Eskola & Suoranta 2008, 19, 137; Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 91–93, 103–110, 137 Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 21.)  

 

Aineiston analyysi aloitettiin alkuperäisilmausten pelkistämisestä. Pelkistetyt 

ilmaukset on järjestetty niiden sisällön perusteella alaryhmiin (Taulukko 1). 

Alaryhmät on sen jälkeen ryhmitelty niitä yhdistävien yläkäsitteiden alle. 
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Yläkäsitteet on vielä jaettu kahteen pääluokkaan, jotka ovat valmiudet 

sähköiseen asiointiin ja sähköisten palvelujen käytettävyys. Valmiuksiin 

sisältyvät välineet, taidot ja motivaatio, palveluiden käytettävyyteen kokemukset 

palvelujärjestelmästä ja palvelukanavan valinta. (Liite 3.)  

 

Tulokset on jäsennetty haastatteluissa esille nousseiden painotusten 

perusteella, teemahaastattelurungon aihepiirien jaottelusta riippumatta. 

Tulosten raportointi noudattaa analyysin eri vaiheissa syntynyttä ryhmittelyä, 

alaluokkia yhdistämällä on muodostettu kokonaisuuksia. Ulkomaalaistaustaisten 

haastateltavien osalta ilmaisu oli hyvin lyhyttä, yhdessä tapauksessa tulkin 

suomeksi kääntämää. Vastaus kysymykseen oli esimerkiksi: ”vaikea käyttää”, 

”on helppo”, ”lapset auttaa”. Päädyin tästä syystä siihen, ettei raportti sisällä 

suoria lainauksia. Kaikki vastausten sisällöt, jotka koskivat opinnäytetyön 

teemaa, on kuitenkin aukikirjoitettu opinnäytetyön tekijän omin sanoin, joten 

suorat lainaukset eivät mielestäni toisi lisäarvoa tutkimukselle. 

 

 

Taulukko 1. Esimerkki pelkistettyjen ilmausten ryhmittelystä. 

 

 

Pelkistetty ilmaus Alaryhmä 

-hyvä että tietoa palveluista saatavilla netistä 
-joskus tietoa vaikea löytää 

Tiedonhaku 

-sairaalassa piti muistaa lääkemääräykset itse 
-papereita pitää kuljettaa, vaikka virastot 
voisivat siirtää niitä sähköisesti  

Tiedon kulku ja -siirto 

-ei riitä, että yksittäisessä toimipisteessä saa     
hyviä neuvoja 
-palvelujen yhdistäminen vaikeaa 

Palvelujen yhdistäminen 

-usein tarvitaan työntekijä ”tulkitsemaan” 
palveluita 
-parempi varmistaa henkilökohtaisesti, että 
hakemus oikein 

Tarve henkilökohtaiseen 
asiointiin 

-Suomessa voi luottaa 
-väärää tietoa ei saa korjattua 

Tietoturva ja -suoja 
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7 KOKEMUKSIA SÄHKÖISESTÄ ASIOINNISTA 

 

 

Tutkimustuloksissa tuodaan esiin haastateltavien kokemuksia sähköisten 

palveluiden käytöstä; sähköiseen asiointiin liittyvistä tietoteknisistä valmiuksista 

ja heidän kokemuksistaan palveluiden käytettävyydestä. Kansalaisvalmiudet 

tieto- ja viestintätekniikan käyttöön muodostuvat kolmesta tekijästä: yksilön 

motivaatiosta, hänen osaamisestaan ja käytettävissä olevista teknisistä 

välineistä (Tietoyhteiskuntaneuvosto 2005, 74). Sähköisten palvelujen 

käytettävyyteen käsitteenä yhdistetään esimerkiksi helppokäyttöisyys, 

joustavuus, tehokkuus, tyytyväisyys, saatavuus ja asiakkaiden tarpeet 

(Voutilainen 2007, 183–192).  

 

 

7.1 Välineet 

 

Kolmella haastateltavista oli oma tietokone kotona ja internet-yhteys. Kaikki 

kokivat kuitenkin kotikoneen ja nettiyhteyden tarpeelliseksi. Tietokonetta 

käytettiin eniten viestintään tuttavien ja sukulaisten kesken sähköpostilla, 

sosiaalisessa mediassa ja muiden viestintävälineiden kautta. Tietokone koettiin 

tarpeelliseksi myös tiedonhaun kannalta. Internetin kautta haastateltavat mm. 

etsivät tietoa palveluista, toimipisteiden sijainneista ja aukioloajoista. Kaksi 

haastateltavista myös seurasi verkkomediaa, kuten verkkolehtiä ja televisio-

ohjelmia. Kaikilla haastateltavilla oli matkapuhelin, jota käytettiin puheluihin ja 

viestien lähettämiseen. Vain yksi haastateltava käytti puhelimen internet-

yhteyttä, muut eivät halunneet sitä eri syistä käyttää, syynä oli esimerkiksi 

puhelimen näytön ja näppäinten liian pieni koko.  

 

Kotikoneen ja verkkoyhteyden puuttumisen todettiin yleisesti vaikeuttavan 

asiointia ja lisäävän toimipisteissä käyntejä. Joissakin tapauksissa 

verkkoyhteyden puuttuminen teki asioinnin lähes mahdottomaksi, esimerkkinä 

kouluikäisten lasten vanhempien yhteydenpito kouluun. Esteenä laitteiston 

hankkimiselle oli taloudellinen tilanne ja laitteiden sekä internet-yhteyksien 

hinta. Tekniikan todettiin myös vanhenevan lyhyessä ajassa, joten 
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kertainvestoinnilla ei pärjää kauan. Ne haastateltavat, joilla ei ollut kotikonetta, 

käyttivät tietokonetta kirjastossa tai muualla asuvien perheenjäsenten luona. 

Kirjaston tarjoamat laitteistot koettiin tärkeiksi, mutta niiden ei koettu kuitenkaan 

palvelevan riittävän hyvin joka tilanteessa. Syynä saattoi olla kirjaston sijainti 

kaukana kotoa, lähikirjaston koneiden varausongelmat tai liian lyhyet koneen 

käyttöajat. 

 

Kaikilla haastateltavilla oli sähköpostiosoite. Sähköposti koettiin hyvänä 

viestintävälineenä ystävien ja tuttavien kesken, mutta ei juurikaan 

viranomaisasioinnissa. Oman tietokoneen puuttuminen esimerkiksi johti 

sähköpostin lukemiseen niin harvoin, ettei se ollut käytännöllinen asioiden 

hoitamisessa. Viranomaisasioinnissa oli kahden haastateltavan mukaan joskus 

pidetty itsestäänselvyytenä, että asiakkaalla on mahdollisuus asioida verkossa 

ja käyttää sähköpostia. Sähköpostia oli myös käytetty tiedonantoihin 

asiakkaalle, vaikka tämä oli toivonut muuta yhteydenottoa. Viranomaisten 

päätökset toivottiin saatavan edelleen postitse, vain yksi haastateltava piti 

käytännöllisenä, että päätöksiä voi saada sähköisessä muodossa. 

 

Kaikilla haastateltavilla oli myös verkkopankkitunnukset. Lähes kaikki 

haastateltavat pitivät hyvänä asiana, että voi esimerkiksi katsoa tilitietoja 

kotikoneelta ja käyttää verkkopankkitunnuksia tunnistautumiseen. Toisaalta 

verkkopankkitunnukset koettiin lähes pakollisiksi, koska esimerkiksi laskujen 

maksu pankkikonttorissa on huomattavasti kalliimpaa, ja monessa muussa 

palvelussa vaaditaan verkkopankkitunnukset. Verkossa maksaminen koettiin 

helpohkoksi, mutta olisi toivottu myös vaihtoehtoisia tapoja, esimerkiksi laskujen 

maksu pankissa samaan hintaan kuin verkkopankissa.  

 

 

7.2 Käyttötaidot ja avun tarve 

 

Tietokoneen käyttötaidot koettiin yleisesti joko hyviksi tai ainakin omaan 

tilanteeseen nähden riittäviksi. Vain yksi haastateltava piti tietoteknisiä taitojaan 

huonoina. Taidot oli opittu työelämässä ja opiskellessa, ja maahanmuuttajien 

osalta myös koulutuksissa sekä ennen Suomeen tuloa että Suomessa 



31 
 

kotouttamiseen liittyvissä koulutuksissa.  Kotikoneiden osalta asiointia 

vaikeuttivat melko usein laitteistojen ja ohjelmien viat ja toimimattomuus. 

Ongelmaksi koettiin myös ohjelmien jatkuva päivitys. Vain yksi haastateltavista 

koki osaavansa käyttää ohjelmia ja laitteistoja niin hyvin, että pystyi 

ratkaisemaan ongelmat pääosin itse. Ongelmiin saatiin apua jonkin verran 

perheenjäseniltä ja tuttavilta, mutta apu ei aina ollut riittävää ongelmien 

ratkaisemiseksi. Pasilan Asukastalossa asioivat olivat saaneet sieltä apua sekä 

teknisiin ongelmiin että sähköiseen asiointiin liittyen.  

 

Tietoyhteiskuntaneuvoston raportissa vuodelta 2005 todetaan, ettei 

tietotekniikan käyttö ole helppoa ja turvallista niille, jotka eivät ole kiinnostuneet 

tekniikan saloista. On vaikea löytää sellaisia palveluita, jotka tarjoaisivat 

kansalaisille puolueetonta apua tietokoneen tai tietoliikenneyhteyden valintaan, 

koneen turvalliseen käyttöön tai käytön ongelmatilanteisiin. Kansalaisilta 

vaaditaan usein kohtuuttoman suuria ponnistuksia ja hyvää tukiverkkoa 

voidakseen hyödyntää tietotekniikkaa. (Tietoyhteiskuntaneuvosto 2005, 78.) 

Myös arjen ongelmatilanteisiin apua tarjoavien palveluiden maksullisuus on 

monelle esteenä niiden käyttämiselle. 

 

Lähes kaikki haastateltavat kokivat tarvitsevansa henkilökohtaista apua 

sähköiseen asiointiin. Apua saatiin pääosin sukulaisilta ja ystäviltä. Pasilan 

Asukastalossa asioivat saivat apua myös siellä toimivilta ohjaajilta ja 

vertaisohjaajilta. Tässä toimipisteessä kontaktit työntekijöihin olivat 

pitkäkestoisempia ja säännöllisempiä, kun taas neuvontapiste Ne-Rå:ssa oli 

asioitu kertaluonteisesti hakien apua tiettyyn ongelmatilanteeseen, joka tosin 

saattoi vaatia useampia käyntikertoja ja kontakteja eri viranomaisiin. Virastoissa 

apua sähköiseen asiointiin ei juurikaan saatu, tai sitä ei pidetty riittävänä. 

Yhdessä tapauksessa sukulainen joutui hoitamaan sähköistä asiointia 

haastateltavan puolesta. Kaikkien toiveena oli kuitenkin asioiden omatoiminen 

hoitaminen. 

 

Ne-Rå:ssa asioineet haastateltavat olivat hakeutuneet toimipisteeseen juuri siitä 

syystä, etteivät julkisen sektorin virastoissa olleet saaneet tarpeeksi apua 

asiointiin.  Myös Pasilan Asukastalossa haastatellut kävijät totesivat, että 
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Asukastalon ohjaajien apu on ollut ehdottoman tärkeää asioinnin sujumisen 

kannalta. Yksi haastateltava totesi, että on käytännössä täysin asukastalon 

ohjaajan varassa asioinnin suhteen. Vaikka olisi teknisiä valmiuksia, osaamista 

ja motivaatiota, suomen kielen osaamattomuus voi olla esteenä sähköisen 

asioinnin käytölle. Haastateltavat kokivat, etteivät olleet saaneet muualta 

riittävää apua palveluiden saatavuuteen, yhdistämiseen ja sähköiseen asiointiin 

liittyen, ja pitivät avun ja tuen saamista näistä toimipisteistä oleellisen tärkeänä.  

 

 

7.3 Motivaatio ja esteet sähköisten palvelujen käytölle 

 

Neljä viidestä haastateltavasta sanoi olevansa motivoituneita käyttämään 

sähköistä asiointia. Usein tuli kuitenkin esille, että motivaation perustana oli 

pikemminkin teknistyneen yhteiskunnan vaatimukset kuin oma halu käyttää 

tietotekniikkaa. Jos aikoo pärjätä esimerkiksi työelämässä ja opiskelussa, on 

opeteltava tietyt perustaidot ja käytettävä jossain määrin myös sähköistä 

asiointia. Sähköinen asiointi oli myös keino säästää rahaa esimerkiksi 

pankkiasioinnissa ja viestinnässä. 

 

Esteinä sähköisten palvelujen käytölle olivat mm. laitteiden puuttuminen tai 

heikko saavutettavuus sekä niiden käyttöön liittyvät tekniset ongelmat. Myös 

omien taitojen kokeminen vajavaisiksi sekä henkilökohtaiset esteet, kuten 

heikko näkö ja puutteellinen suomen kielen taito, vaikeuttivat sähköisten 

palvelujen käyttöä tai vähensivät motivaatiota käyttää niitä. Tietokoneen käyttö 

vaati useimmilta erityistä paneutumista, eikä esimerkiksi työpäivän jälkeen aina 

jaksa käyttää tietokonetta. Osa haastateltavista koki, ettei ole aikaa, 

kiinnostusta tai mahdollisuutta teknologian käyttöön ja jatkuvaan uuden 

opetteluun. Lähes kaikki olisivat kuitenkin käyttäneet tietokonetta ja sähköistä 

asiointia enemmän, jos olisivat kokeneet sen mahdolliseksi tai helpommaksi. 

Useimmat halusivat oppia enemmän tietokoneen käyttöä ja sähköisten 

palvelujen käyttöä, ja olisivat kokeneet koulutuksen tai esimerkiksi kurssin 

sähköpostin käyttöön olevan tarpeellinen. 
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Maahanmuuttajien kohdalla luonnollisesti suomen kieli oli suuri este sähköisten 

palvelujen käytölle. Vain yksi maahanmuuttajataustainen haastateltava koki 

suomen kielen taitonsa niin hyväksi, että palvelujen käyttö oli sujuvaa. 

Puutteellisen kielitaidon vuoksi haastateltavat kokivat tarvitsevansa apua myös 

sähköiseen asiointiin. Lomakkeita ja informaatiota on harvoin saatavilla omalla 

äidinkielellä. Yksi haastateltavista oli kokenut Google-hakukoneen 

kääntäjäohjelman hyödylliseksi sähköisiä palveluita käyttäessään. Yksi 

haastateltava totesi olevansa puutteellisen kielitaidon vuoksi täysin Pasilan 

Asukastalon ohjaajan varassa palveluiden käytön ja niistä tiedon etsimisen 

suhteen. Valtiovarainministeriön mukaan sähköisen asioinnin esteettömyyden 

kehittämiseen kuuluu myös erilaisten kielikysymysten ratkaiseminen 

(Valtiovarainministeriö 2009, 120). 

 

Tietotekniikan käyttöönoton todettiin olevan myös ikäsidonnaista. Taidoissa ja 

motivaatiossa todettiin olevan suurta eroa eri ikäryhmien välillä, kaikki yli 40-

vuotiaat haastateltavat kokivat olevansa sen ikäisiä, ettei tietotekniikan käyttö 

ollut luonteva osa arkea. Heistä kaikki myös arvioivat tietotekniikan käytön 

olevan helpompaa itseään nuoremmille. Lapset ja nuoret suhtautuvat 

haastateltavien mielestä neutraalisti uuteen teknologiaan ja heidän on myös 

helpompi oppia uutta kuin keski-ikäisten ja sitä vanhempien. He olivat myös 

jonkin verran huolissaan itsensä ikäisten ja vielä vanhempien pärjäämisestä 

teknistyvässä yhteiskunnassa. Ikäkysymys tuli esille myös niin, että nuorin 

haastateltava piti tietotekniikan käyttöä itsestään selvänä mm. viestinnässä, 

asioinnissa ja vapaa-ajan viihdekäytössä. 

 

 

7.4 Palveluiden käytettävyys 

 

Sähköisten palveluiden saatavuus ja käytettävyys liittyivät haastateltujen 

kertomuksissa yleisemmin koko palvelujärjestelmään ja usein vaikeuksiin saada 

palveluita, löytää niistä tietoa ja saada apua niiden käyttämiseen. 

Haastateltavien mielestä tiedon siirtyminen verkkoon on jonkin verran 

helpottanut tiedon saantia palveluista, esimerkiksi toimipaikkojen aukioloajat ja 

yhteystiedot löytyivät yleensä kätevästi. Tiedon etsiminen julkisista ja muista 
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palveluista koettiin kuitenkin usein vaikeaksi, tarvittavaa informaatiota ei joko 

löydy tai se on liian pirstaleista. Sosiaalipalveluiden sisällöt voivat olla 

monimutkaisia, etenkin uudessa elämäntilanteessa, ettei verkon kautta saatava 

tieto useinkaan riitä. 

 

Tiedonkulun virastosta tai terveydenhuollon yksiköstä toiseen todettiin olevan 

huonoa sähköisistä järjestelmistä huolimatta. Tämä tuli esille niin, että 

sähköisistä arkistoista huolimatta asiakas edelleen kuljettaa itse papereita 

virastosta toiseen, ja esimerkiksi sairastumistapauksissa potilaalta itseltään 

kysyttiin tietoja, joiden haastateltavien mielestä pitäisi löytyä arkistoista. Tämän 

epäiltiin johtuvan byrokratiasta ja käyttöoikeuksien rajoituksista tai siitä, että 

tiedot ovat liian vaikeasti löydettävissä. Haasteltavat toivoivat parempaa 

tiedonkulkua virastojen ja terveydenhuollon yksiköiden välille, ja olisivat 

mielellään antaneet luvan omien tietojen siirtämiseen sähköisesti. 

Haastateltavat kokivat, etteivät virastot ns. kommunikoi keskenään ja eri 

toimipisteistä saatu tieto esimerkiksi samaan asiointikokonaisuuteen liittyen oli 

joskus ristiriitaista. Varsinaiset päätökset myös usein tehtiin jossain muualla, 

kuin siinä toimipisteessä missä asioi, ja päätösten sisältö saattoi olla 

ristiriidassa asiakkaan saaman neuvonnan kanssa.  

 

Myös SADe-hankkeen loppuraportissa todetaan, että nykytilanteessa 

palveluiden käyttäjiä juoksutetaan turhaan ja heiltä pyydetään tietoja, jotka ovat 

jo viranomaisten tietojärjestelmissä. Tämän katsotaan johtuvan osin julkisen 

hallinnon verkkopalvelujen hajanaisesta kehittämistyöstä. Kuntien ja valtion 

viranomaisten sivustot ovat kirjavia ja tämä haittaa myös sisältöjen löytämistä ja 

käyttöä. Käyttäjä joutuu perehtymään erikseen jokaisen viranomaisen omaan 

logiikkaan esimerkiksi nimetä ja luokitella palvelut. (Valtiovarainministeriö 2009, 

47.) 

 

Maahanmuuttajien palveluiden koettiin parantuneen paljon viimeisen 

kymmenen vuoden aikana, tietokoneen käyttöön oli myös saatavilla jonkin 

verran ohjausta. Tosin enemmän kursseja ja opastusta toivottiin. Pidettiin 

tärkeänä, että kotouttamisen yhteydessä saa ohjausta myös teknologiaan, 

palvelujärjestelmän tuntemiseen ja asiointiin liittyvissä asioissa. Järjestöt ja 
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vapaaehtoiset auttajat olivat haastateltavien osalta tärkeässä asemassa 

palveluiden käytön opettelussa.  
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7.5 Palvelukanavan valinta 

 

Palveluiden monikanavaisuus tarkoittaa asiakkaan mahdollisuutta valita, 

käyttääkö hän palveluja fyysisessä toimipisteessä, puhelimitse vai internetin 

välityksellä. Monikanavaisuus lisää asioinnin vapautta parantaa saatavuutta. 

Paikka- ja aikariippumattomuus luo uusia mahdollisuuksia monille 

käyttäjäryhmille, toisaalta taas korostaa kansalaisten eriarvoisuutta palvelua 

käyttävien ja siitä estyneiden välillä. (Rasmus 2010, 23.) 

 

Haastateltavat valitsivat sähköisen palvelukanavan, jos sen kautta voi säästää 

aikaa tai kustannuksia. Lisäksi palvelun tai sen osan täytyi olla niin 

helppokäyttöinen, ettei sen käyttöön tarvinnut työntekijän ohjausta. 

Sosiaalipalvelujen osalta tämä koski lähinnä sähköisiä lomakkeita, jotka voi 

täyttää ja lähettää kokonaan sähköisesti. Esimerkkinä helppokäyttöisistä 

lomakkeista mainittiin asuntohakemukset ja työttömyysturvan jatkohakemus. 

Asioinnin sujuvuus edellytti kuitenkin tarpeeksi selkeitä lomakkeita. 

Maahanmuuttajille ei yleensä ollut saatavilla lomakkeita omalla äidinkielellä. 

Ongelmana myös oli, ettei lomakkeiden lähettämisestä saanut kuittausta, jolloin 

tuli tarve soittaa virastoon lomakkeen perillemenon varmistamiseksi. Usein 

myös erilaisia hakemusten liitteitä joutuu toimittamaan paperiversoina. 

Haastateltavien toiveena oli, että liitteitä toimitettaisiin sähköisesti virastosta 

toiseen. 

 

Palveluiden sisältöjen vaikeaselkoisuus koettiin suurimmaksi esteeksi sekä 

itsenäisen asioiden hoitamisen että sähköisen asioinnin kannalta. 

Haastatteluissa tuli esille, että erilaisten sosiaalipalvelujen saaminen ja niiden 

yhdistäminen vaatii tavallisesti useita puhelinsoittoja ja henkilökohtaisia 

käyntejä. Vaikka lait ja ohjeistukset ovat olemassa, monien etuuksien ja 

palveluiden koettiin olevan niin tulkinnanvaraisia, että asioita oli selvitettävä 

henkilökohtaisesti monessa eri virastossa. Lisäksi jos on kysymys itselle 

olennaisen tärkeistä asioista, kuten toimeentulosta ja terveydestä, koettiin että 

hakemusten perillemeno ja asianmukaisuus täytyy varmistaa henkilökohtaisesti. 
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Haastateltavien mielestä ehdottoman tärkeää on, että mahdollisuus 

henkilökohtaiseen asiointiin säilyy sosiaalipalveluissa ja viranomaisasioinnissa. 

Henkilökohtainen kontakti mahdollistaa palautteen saamisen ja asioiden 

varmistamisen. Esimerkiksi etuuksien hakemisen siirtämistä verkkoon ei pidetty 

joka tilanteessa edistysaskeleena, vaan koettiin että se voi jopa huonontaa 

asiakkaan asemaa, jos henkilökohtainen kontakti työntekijään puuttuu. 

Haastateltavien kokemuksen mukaan on olemassa myös paljon sellaista 

informaatiota, jota on saanut vain henkilökohtaisesti asioidessaan. Palveluiden 

vaikeaselkoisuudesta johtuen oli usein tarvittu työntekijää, joka ”tulkitsee” 

asiakkaalle palvelujen sisältöjä. 

 

Haastateltavat pitivät uhkana, että sähköisten palvelujen lisääntyessä 

henkilökohtaisen asiakaspalvelun mahdollisuus vähenee ja tulee entistä 

vaikeammin saatavaksi esimerkiksi toimipisteiden henkilöresurssien 

supistamisen myötä. Näin todettiin jo käyneen esimerkiksi pankkiasioinnin 

suhteen, pankkikonttoreissa ja myös joissakin virastoissa jonotusaikojen koettiin 

lisääntyneen tästä syystä. Tavallista oli, että asioinnissa joutui valitsemaan 

huonoista vaihtoehdoista vähiten huonon, jos esimerkiksi koki sähköisen 

asioinnin vaikeaksi ja toinen vaihtoehto oli jonottaminen palvelupisteessä. 

Palvelupisteissä ohjeistetaan usein etsimään tietoa omatoimisesti verkosta. 

Kokemuksena oli myös, että virastojen työntekijät ovat niin tottuneita 

tietotekniikan käyttöön, että heidän on vaikea ymmärtää asiakasta, joka ei osaa 

tai halua asioida verkossa. 

 

 

7.6 Sähköisten palvelujen tietoturva 

 

Suomalaisen tietoyhteiskunnan yhtenä vahvuutena pidetään kansalaisten 

luottamusta sähköisiin palveluihin ja yhteiskunnan toimijoihin. Luottamus on 

tietoyhteiskunnan keskeinen elementti, joka vaarantuu jos tietoturva ja 

tietosuoja eivät ole kunnossa. Keskeisiä uhkia ovat esimerkiksi yksityisyyden 

loukkaukset, tietojärjestelmiin tunkeutuminen, tietokonevirukset, haittaohjelmat 

ja erilaiset huijausyritykset.  (Tietoyhteiskuntaohjelma 2006, 15, 19.) Sähköisten 

asiointipalvelujen tarjoaminen ja niiden käyttö vaativat tietoturvallisuuteen 
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liittyvien tekijöiden tiedostamista. Tietoturvallisuusnäkökohdat korostuvat 

erityisesti käyttäjätunnuksen vaatimissa palveluissa. Henkilöllisyyden sähköinen 

varmentaminen on monien sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden 

toteuttamisen ehto. (Sahala 2005, 39.)  

 

Haastateltavista lähes kaikki kertoivat, että luottamus sähköisten palveluiden 

tietoturvaan ja -suojaan on hyvä, eivätkä tietosuojariskit vaikuttaneet 

palvelukanavan valintaan. Yleisesti annettaisiin suurempi oikeus tietojen 

saantiin virastojen välillä, koska salassapito esti monesti asioiden joustavan 

hoitamisen. Vain yksi haastateltava otti tietoturvariskit esille asiakkaan 

oikeuksien toteutumisen kannalta. Hänen mukaansa on paljon asioita, joita ei 

kannata siirtää verkkoon, koska yksityisyys voi olla uhattuna. Haastateltavan 

kokemuksen mukaan kerran arkistoituun sähköiseen tietoon on vaikea puuttua 

jälkeenpäin, vaikka tieto olisi esimerkiksi virheellistä, ja arkistoidusta tiedosta voi 

olla jopa ikäviä seurauksia. Tietojen kerääminen sähköisiin arkistoihin 

mahdollistaa myös helpommin niiden päätymisen vääriin käsiin. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Haastateltavilla oli vaihtelevasti kokemuksia sähköisistä palveluista. He olivat 

pääosin motivoituneita käyttämään tietoteknologiaa ja sähköistä asiointia. 

Motivaation perustana oli halu pärjätä nyky-yhteiskunnassa; tietokonetaitoja 

vaaditaan työelämässä, opiskelussa ja asioiden omatoimisessa hoitamisessa. 

Monet kokemukset sähköisestä asioinnista liittyivät yleisesti 

palvelujärjestelmään ja sosiaalipalvelujen osalta erityisesti palvelujen 

vaikeaselkoisuuteen. Haastateltavat toivat korostetusti esille erilaisia ongelmia 

ja haasteita liittyen vaikeuksiin ymmärtää palvelujen sisältöjä, palvelukanavasta 

riippumatta. Palvelujen vaikeaselkoisuus oli myös suurin este sähköiselle 

asioinnille. Palvelujen käyttöön tarvittiin usein apua ja henkilökohtaisen 

asioinnin mahdollisuus haluttiin säilyttää kaikissa palveluissa. 

 

Sähköisen asioinnin etuja asiakkaan kannalta on katsottu olevan muun muassa 

joustavuus, vaivattomuus, saavutettavuus sekä ajan ja kustannusten säästö 

(Rasmus 2010, 23; Toivanen 2006, 68). Opinnäytetyön tuloksissa edellä 

mainitut tulivat esiin vain harvoin, ajansäästönä koettiin lähinnä lomakkeiden 

toimittaminen sähköisesti. Palveluiden hinnoittelusta johtuen kustannusten 

säästö oli mahdollista sähköistä asiointia käyttämällä esimerkiksi viestinnässä ja 

pankkiasioinnissa. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa haastateltavien kokemuksia sähköisten 

palvelujen käytöstä ja selvittää tietoteknisen kehityksen vaikutuksia 

haastateltavien arkeen ja palvelujen käyttöön. Tulokset vastaavat ensimmäisen 

tutkimuskysymyksen osalta tutkimustehtävää, koska haastateltavat toivat 

monipuolisesti esiin kokemuksiaan, sekä sähköisen asioinnin käytöstä että 

erityisesti syistä siihen, miksi sähköistä asiointia oli eri tilanteissa vaikea tai 

mahdoton käyttää. Kokemuksiin vaikuttivat sekä henkilökohtaiset valmiudet 

käyttää tietotekniikkaa, että kokemukset palvelujärjestelmästä. 

 

Toiseen tutkimuskysymykseen, joka koski tietoteknologian kehityksen ja 

palveluiden verkkoon siirtymisen vaikutusta haastateltavien arkeen ja palvelujen 
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käyttöön, saatiin tutkimustuloksissa myös vastauksia. Vaikutukset tulivat esille 

esimerkiksi niin, että kotitietokoneen omistamisesta koettiin tulleen jonkinlainen 

perustarve, jonka puuttuminen hankaloittaa asioiden hoitamista ja 

yhteydenpitoa. Sähköistä asiointia on joissakin tapauksissa alettu pitää 

itsestäänselvyytenä esimerkiksi haastateltavan lähipiiriin kuuluvien ihmisten tai 

palvelujen tarjoajien taholta. Joidenkin haastateltavien kokemus oli, että on 

sopeuduttava teknologian kehitykseen, vaikka henkilökohtaisesti ei olisi 

halunnut käyttää tietotekniikkaa. Joissakin tapauksissa sähköisestä asioinnista 

oli tehty lähes pakollista, koska asioiden hoitaminen muun kanavan kautta on 

hinnoiteltu liian kalliiksi tai muuten tehty lähes mahdottomaksi. Teknologian 

kehityksessä voi myös monenlaisista syistä olla vaikea pysyä mukana ja uuden 

oppiminen voi olla vaikeaa. Riittäviä taitoja voi olla vaikea hankkia ja ylläpitää, 

varsinkin jos ei ole työelämässä tai opiskele. On myös olemassa monenlaisia 

elämäntilanteita, joissa ei pysty eikä jaksa olla itse aktiivinen tai opetella uusia 

asioita.  

 

Kokemukset sähköisen asioinnin vaikutuksista arkeen ja palvelujen käyttöön 

riippuivat monesta tekijästä. Jos on motivoitunut käyttämään tietotekniikkaa ja 

kokee käyttötaitonsa hyviksi, voi kokea säästävänsä aikaa, rahaa ja vaivaa. 

Tämä edellytti haastattelujen perusteella myös kotitietokoneen omistamista ja 

internet-yhteyttä. Jos taas motivaatiota ei ollut, laitteistot puuttuivat tai 

käyttötaidot koettiin heikoiksi, sähköisten palvelujen käyttö vaati usein erityistä 

paneutumista ja vei ylimääräistä aikaa. Teknologian kehityksen vaikutuksia 

arkeen voi olla myös eri syistä vaikea mieltää. Esimerkiksi nuoresta iästä 

johtuen; jos on lapsesta asti tottunut tietotekniikan käyttöön, voi kokea 

sähköisen asioinnin mahdollisuudet itsestäänselvyytenä. Maahanmuuttajien 

kohdalla muutto toisenlaiseen yhteiskuntaan toi vaikeuksia ymmärtää koko 

palvelujärjestelmää. 

 

Sähköisten palvelujen koettiin helpottavan jonkin verran viestintää, mutta 

vaikutelmaksi jäi, ettei sähköisiä palveluja koettu erityisesti arkielämää 

helpottaviksi tai osallisuutta lisääväksi. Yhden maininnan sai tosin se, että 

yhteiskunnallisen päätöksenteon seuraaminen on tullut helpommaksi, kun 

esimerkiksi lakivalmisteluja voi seurata verkon kautta. Toisaalta haastateltavat 
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eivät tuoneet esille, että kokisivat teknologisen kehityksen erityisesti 

syrjäytymistä lisäävänä, paitsi siinä tapauksessa, että muita palvelukanavia 

supistetaan sähköisen asioinnin kehittyessä. Tärkeänä pidettiin, etteivät 

henkilökohtaisen asioinnin ja puhelinasioinnin mahdollisuudet heikkene ja apua 

asiointiin on saatavilla. 

 

Haastattelujen perusteella ja omien kokemusten pohjalta johtopäätöksenä oli, 

että kaikille avoimia sosiaalipalvelujen yhteispalvelupisteitä tarvitaan enemmän 

ja kattavammin. Haastateltavat olivat joissakin tapauksissa rajautuneet 

nykyisten yhteispalvelupisteiden asiakaskunnan ulkopuolelle. Haastateltavat 

toivoivat samaan toimipisteeseen esimerkiksi Kelan, sosiaalitoimiston ja 

työvoimatoimiston palveluja. Tarvittaisiin julkisia asiakaspäätteitä, joita voisi 

käyttää itsenäisesti, mutta tarvittaessa saada apua ongelmatilanteissa ja 

opastusta esimerkiksi sähköisten hakemusten täyttämiseen. 

Asiakaslähtöisyyden kannalta olisi olennaista, ettei asiakkaan tarvitse taistella 

toisiinsa vaikuttavien etuuksien ja palveluiden ristiriitaisuuksien takia, vaan 

viranomaiset voisivat sopia näistä keskenään. Jos saisi riittävää ohjausta 

esimerkiksi silloin, kun käyttää jotain palvelua tai hakee etuutta ensimmäistä 

kertaa, on esimerkiksi jatkohakemuksia ja tiedonantoja helpompi toimittaa 

jatkossa sähköisesti. Tämä lisäisi omatoimisuutta jatkossa ja edistäisi itsenäistä 

asioiden hoitoa. 

 

Palveluiden ja tukijärjestelmien kategorisoituneisuudesta johtuen niiden 

saaminen on kansalaisille usein haasteellista. Ihmiset eivät tiedä palveluista, 

löydä tai saa niitä, vaikka heidän elämäntilanteensa sitä edellyttäisi. (Ruskomaa 

2008, 4–5, 14.) Yhteispalvelupisteet, tarvittava asiointituki kansalaisille ja 

saumattomat palveluketjut ovat olleet pitkään esillä erilaisissa 

kehittämisohjelmissa. Esimerkiksi Suomen kansallisen 

tietoyhteiskuntastrategian mukaan tavoitteena on julkisen hallinnon toiminnan 

monikanavaisuus, johon kuuluvat kattava yhteispalvelupisteiden verkosto, 

laadukkaat sähköiset asiointipalvelut sekä puhelinpalvelukeskukset. 

Yhteispalvelut kokoaisivat yhteen julkishallinnon eri toimijat, organisaatiorajat 

ylittäen ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Näin palvelut näkyisivät 
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kansalaisille heidän elämäntilannettaan vastaavina saumattomina 

kokonaisuuksina. (Tietoyhteiskuntaohjelma 2006, 28–29.) 

 

Nykytilanteessa kansalaisten on usein vaikea tai jopa mahdoton löytää 

toimipistettä, jossa saisi asiointitukea. Järjestöt ovat osaltaan pyrkineet 

vastaamaan tähän tarpeeseen, esimerkkeinä opinnäytetyön 

yhteistyökumppanin Kalliolan setlementin toimipisteet. Neuvontapiste Ne-Rå:n 

toimintamalli perustuukin siihen, ettei tuen tarpeita kategorisoida ja että se olisi 

kansalaisten kannalta helposti saavutettavissa. Ne-Rå:n asiakkaista moni on 

kokenut, ettei vastaavaa apua olisi saanut muualta tai että sitä ei olisi osattu 

hakea. (Ruskomaa 2008, 4–5, 14.) Olisi kuitenkin loogista, että julkisten 

palvelujen osalta valtio ja kunnat huolehtisivat kansalaisten palveluista, tuen 

tarpeista ja teknologisesta osaamisesta. Kolmannen sektorin toimijat eivät 

myöskään esimerkiksi tee viranomaispäätöksiä.  

 

Kuten useissa ohjelmissa ja strategioissa todetaan, sähköisten palvelujen 

suunnittelussa tulisi noudattaa mahdollisimman asiakaslähtöistä näkökulmaa. 

Ettei asiakaslähtöisyys jäisi pelkän retoriikan tasolle, se edellyttää, että 

asiakkaat otetaan mukaan sähköisten palvelujen suunnitteluun. Usein 

esimerkiksi palautejärjestelmät on luotu niin, että motivoituneimpien ja 

taitavimpien palautteet korostuvat. Haasteena on tuoda esiin myös sellaisten 

potentiaalisten käyttäjien näkökulma, joilla on vaikeuksia palvelun käyttöön 

liittyen teknisesti tai sisällöllisesti. Jokaisessa hankkeessa ja uudistuksessa 

teknisten sovellusten käytettävyyttä pitäisi tutkia sekä ammattilaisten että 

asiakkaiden kannalta. 

 

Kehittämisideoita haastateltavien toiveiden pohjalta: 

 

- kattavasti kaikille avoimia sosiaalipalvelujen yhteispalvelupisteitä 

- mahdollisuus henkilökohtaiseen palveluneuvojaan pidemmissä 

prosesseissa 

- julkisia asiakaspäätteitä, joissa mahdollisuus saada opastusta 

- ilmaisia kursseja ja koulutuksia, esim. opetusta sähköpostin käyttöön ja 

lomakkeiden lähettämiseen 
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- asiakkaat mukaan palveluiden suunnitteluun 

- tiedonkulku sujuvammaksi eri virastojen välillä ja erityisesti 

terveydenhuollossa 
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8.1 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Tutkimusetiikalla tarkoitetaan hyvän tieteellisen käytännön noudattamista. Hyvä 

tieteellinen käytäntö tarkoittaa mm. rehellisyyttä ja vilpittömyyttä, yleistä 

huolellisuutta ja tarkkuutta, avoimuutta tulosten julkaisussa ja muiden tutkijoiden 

työn kunnioittamista. Tutkimusetiikka kulkee mukana koko tutkimusprosessin 

ajan. Eettisyys koskee tutkimusasetelmaa, tietojen keruuta, raportointia, 

analyysimenetelmiä jne. Eettiseen tutkimukseen liittyy mm. tutkijan ja 

tutkimusprosessin rehellisyys, yleinen huolellisuus, eettisesti kestävät 

menetelmät, avoimuus, muiden tutkijoiden kunnioitus sekä tutkimuksen eettinen 

suunnittelu, toteutus ja raportointi. (Hirvonen 2006, 31; Suomen Akatemia 2003, 

5–6; Tuomi & Sarajärvi 2009, 127.)  

 

Eettisyys tulee ottaa huomioon myös tutkimukseen osallistuvien henkilöiden 

kohtelussa. Eettisyyteen vaikuttaa esimerkiksi se, kuinka rehellisesti 

haastateltaville annetaan tietoa tutkimuksesta ja kuinka kunnioitetaan 

henkilöiden suostumusta osallistua tutkimukseen. (Hirsjärvi ym. 2004, 25–28.) 

Tietojen käsittelyssä ja tulosten julkaisussa tärkeitä ovat luottamuksellisuus ja 

anonymiteetti, tutkittavien henkilöllisyys ei saa paljastua raportista (Eskola & 

Suoranta 2008). Tutkimustietojen on oltava luottamuksellisia; tutkimuksen 

yhteydessä saatuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä tietoja käytetä 

muuhun kuin luvattuun tarkoitukseen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 131–132). 

 

Opinnäytetyötä varten haastatelluille oli etukäteen annettu tiedote 

tutkimuksesta, jossa esitettiin haastattelujen tarkoitus, luottamuksellisuus ja 

tulosten julkaisutapa. Haastateltaville myös kerrottiin, että osallistuminen on 

vapaaehtoista ja ettei heidän henkilöllisyytensä tule esille missään vaiheessa. 

Edellä mainitut asiat käytiin läpi vielä ennen jokaista haastattelua, ja pyydettiin 

suostumus haastattelun nauhoittamiseen. 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuus on vaikeammin arvioitavissa kuin 

määrällisessä tutkimuksessa. Koska tutkimuskohteena on ihminen, 

luotettavuutta arvioitaessa ei voida käyttää mittareita. tästä syystä luotettavuus 

pitää huomioida tutkimuksessa koko ajan. (Kananen 2010, 68–69.) 
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Luotettavuuteen liittyvät kysymykset totuudesta ja objektiivisuudesta. 

Puolueettomuus näkyy mm. siinä, kuinka paljon tutkija pyrkii ymmärtämään ja 

kuulemaan tiedonantajia itsenään vai suodattuuko tiedonantajan kertomus 

tutkijan oman kehyksen läpi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 135–136.) Laadullisen 

tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan avoin subjektiviteetti ja sen myöntäminen, 

että tutkija on tutkimuksessa keskeinen tutkimusväline. Pääasiallisin 

luotettavuuden kriteeri on tutkija itse ja luotettavuuden arviointi koskee koko 

tutkimusprosessia. Uskottavuus luotettavuuden kriteerinä tarkoittaa, että tutkijan 

on tarkistettava vastaavatko hänen käsitteellistyksensä ja tulkintansa 

tutkittavien käsityksiä. (Eskola & Suoranta 2008, 20, 211.) 

 

Laadullisen tutkimuksen analyysissa voidaan lähteä liikkeelle ilman 

ennakkoasettamuksia tai -määritelmiä.  Käytännössä tutkijalla on kyllä 

olemassa etukäteistietoa ja -olettamuksia tutkittavasta kohteesta, mutta niiden 

ei anneta häiritä aineistosta itsestään nousevia teemoja. (Eskola & Suoranta 

2008, 151–152.) Koska aihe koskettaa myös opinnäytetyön tekijää sähköisten 

palvelujen käyttäjänä, ei ennakkokäsityksiltä aiheeseen liittyen voi välttyä. Jotta 

mahdolliset ennakkoluulot tai -käsitykset eivät tulisi esille, pyrin tietoisesti 

välttämään omien näkemysteni esille tuomista haastatteluissa ja esittämään 

kysymykset neutraalisti. Pyrin tiedostamaan ja ottamaan huomioon omat 

ennakkokäsitykseni sekä haastatteluvaiheessa että aineistoa analysoitaessa.  

 

Yksi luotettavuutta mahdollisesti vähentävä seikka oli haastatteluissa käytetty 

kieli. Maahanmuuttajien haastatteluista kaksi tehtiin suomen kielellä ja yksi 

haastattelu tehtiin vertaisohjaajan toimiessa tulkkina. Vaikka tarkentavia ja 

selventäviä kysymyksiä tehtiin paljon puolin ja toisin, on mahdollista että joku 

asia jäi epäselväksi tai haastattelijan tulkinta oli väärä. Kuitenkin yritin 

tutkimustuloksiin poimia vain sellaisia näkemyksiä, jotka eivät jääneet 

epäselviksi. Informaation määrä jäi maahanmuuttajien haastatteluissa 

pienemmäksi kuin suomea äidinkielenään puhuvien, ja jotkut aihepiirit jäivät 

vähemmälle käsittelylle. Tämä oli myös yksi peruste, miksi päädyin siihen, että 

maahanmuuttajien haastatteluja oli kolme ja suomenkielisten kaksi. 
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8.2 Ammatillinen kehitys ja jatkotutkimusaiheet 

 

Opinnäytetyö on jatkumoa opiskelun aikaisille tehtäville, jotka kehittävät tutkivaa 

työotetta. Opinnäytetyön tekeminen on opettanut laadullisen tutkimuksen 

menetelmiä sekä kehittänyt tiedonhaun taitoja ja lähdekriittisyyttä. 

Opinnäytetyöprosessi antaa valmiuksia oman työn kehittämiseen jatkossa ja 

antaa välineitä esimerkiksi siihen, miten työn kehittämisessä voidaan ottaa 

asiakkaan näkökulma keskeiseksi. Aikataulutus on ollut ajoittain haastavaa, ja 

opinnäytetyö on ollut oppimisprosessi myös tätä ajatellen. 

 

Tämän päivän ja tulevaisuuden sosiaalityössä pitää pystyä hyödyntämään 

tietoteknologiaa sekä työkaluna että suorassa asiakastyössä, esimerkiksi 

yhteydenpidossa asiakkaaseen. Ammatillista tietoa löytyy yhä enemmän 

internetin kautta ja esimerkiksi verkkokonsultointi voi auttaa työn tekemisessä. 

Asiakastyössä teknologian käyttö lisääntyy, esimerkiksi vammaisten ja 

vanhusten apuvälineinä sekä sähköisessä kommunikoinnissa asiakkaiden 

kanssa. Tietotekniikan käytön merkitystä täytyy punnita erityisesti asiakkaan 

palveluiden saannin kannalta. Sosiaalityössä pitää myös ottaa huomioon ne 

asiakkaat tai asiakasryhmät, jotka eivät osaa, kykene tai halua käyttää 

tietotekniikkaa. 

 

Mahdollisia jatkotutkimusaiheita sähköisestä asioinnista on runsaasti, koska 

sähköiset palvelut ovat kehittämisvaiheessa. Palveluiden käyttäjien – niin 

sosiaalityön ammattilaisten kuin asiakkaiden – kokemukset ovat arvokasta 

tutkimustietoa kun uusia palveluja otetaan käyttöön. Esimerkkinä palvelujen 

siirtämisestä verkkoon Helsingin kaupunki aloittaa sähköisen 

toimeentulohakemuksen pilotoinnin tänä syksynä. Internetin käytön lisääntyvät 

mahdollisuudet sisältävät sosiaalisia ulottuvuuksia, joita olisi mielenkiintoista 

selvittää, esimerkiksi verkkoneuvontaan tai verkkovertaisryhmiin osallistumisen 

vaikutuksia. 
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LIITTEET 

 

Liite 1: Tiedot haastatteluista 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH = Teemahaastattelu 

A) Haastattelupäivämäärä 

B) Haastattelun kesto n. 

C) Haastateltavan ikä 

D) N=nainen / M=mies 

A) K=kantaväestöön kuuluva / M=maahanmuuttaja 

B) T=työelämässä (myös työharjoittelussa/-kokeilussa haastatteluhetkellä 

olleet) / U=työelämän ulkopuolella 

  

 A) B) C) D) E) F) 

TH1 20.3. 1h 15 min. 65 N K U 

TH2 21.3. 1h 30 min. 55 M K U 

TH3 27.3. 1h 53 N M T 

TH4 12.4. 30 min. 25 M M T 

TH5 12.4. 40 min. 43 N M T 
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Liite 2: Teemahaastattelurunko 

 

 

 

Taustatiedot 

- ikä, koulutus, elämäntilanne (työssäkäyvä/työtön/opiskelija/eläkeiläinen/muu?) 

 

Missä tilanteissa ja missä määrin olet hyödyntänyt sähköisiä 

palveluita/sähköistä asiointia? 

- onko kotona (tai matkapuhelimessa) käytettävissä verkkoyhteys?/missä 

käytät nettiä? 

- kuinka usein? 

- millaisia internetissä olevia palveluja käytät? (esim. tiedonhaku, 

sähköposti, pankkiasiointi, sähköiset lomakkeet) 

- mitä julkishallinnon palveluja/sosiaalipalveluja? (esim. Kela, 

sosiaalitoimisto, työvoimatoimisto) 

 

Kuinka sujuvaa asiointi on ollut? Miten kuvaisit omia mahdollisuuksiasi 

sähköiseen asiointiin? 

- tekniset taidot, laitteet, koulutus, motivaatio, luottamus (tietoturva) jne, 

- mitkä tekijät ovat edistäneet sähköistä asiointia? 

- mitkä seikat ovat olleet esteenä sähköisen asioinnin hyödyntämisessä? 

 

Miten vertaisit sähköistä asiointia muihin asiointitapoihin? 

- esim. henkilökohtainen palvelu/käynti toimipisteessä/puhelinasiointi 

- missä tilanteissa sähköinen asiointitapa on ollut 

hyödyksi/mahdollista/mahdotonta? 

- mitkä tekijät saisivat käyttämään enemmän verkkoasiointia? 

 

Mistä saat apua tarvittaessa? Millaista apua toivoisit saavasi? 

 

Mitä muuta haluaisit sanoa erilaisten palvelujen siirtymisestä sähköisiksi? 

- miten vaikuttanut tiedon etsimiseen palveluista/palveluiden käyttöön? 
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Liite 3: Aineiston luokittelu 

 

Pääluokka: Valmiudet sähköisen asioinnin käyttöön 

 

Yläkäsite Alaryhmät 

Välineet -tietokone ja internet-yhteys 

-laitteiden saavutettavuus 

-verkkopankkitunnukset 

-sähköpostiosoite 

Taidot -tietokoneen käyttötaidot 

-koulutus 

-avun tarve ja saaminen 

Motivaatio -halu käyttää sähköistä asiointia 

-koetut hyödyt 

-esteet sähköisten palvelujen käytölle 

 

 

Pääluokka: Sähköisten palveluiden käytettävyys 

 

Yläkäsite Alaryhmät 

Palvelujärjestelmään liittyvät 

kokemukset 

-tiedonhaku 

-tiedonkulku ja -siirto 

-palveluiden yhdistäminen 

-palveluiden saatavuus 

Palvelukanavan valinta -perusteet sähköisen asioinnin 

 valinnalle 

-tarve henkilökohtaiseen asiointiin 

-tietoturva ja -suoja 
 


