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Johdanto 
Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena -hankkeessa (myöhemmin Digisosiaalityö-hanke) 

tavoitteena on ollut tehdä kokeiluja digitaalisten työkalujen hyödyntämisestä sosiaalityössä yhdessä lasten 

ja nuorten kanssa. Kokeilut haluttiin tehdä yhteistyössä asiakastyötä tekevien organisaatioiden kanssa, jotta 

kehitettävät ratkaisut voisivat jäädä elämään myös hankkeen jälkeen. Nopeasti tuli kuitenkin ilmi, että 

vaikka organisaatioilla on halua kehittämiseen, ei kokeiluihin ollut käytännössä valmiutta. Tähän näyttäisi 

olevan syynä sekä asiakastyön tuottama paine ja kiire, mutta myös kokeilukulttuurin puuttuminen. Lisäksi 

haasteena oli, ettei alalla ole yhteistä ymmärrystä siitä, mitä digitalisaation mahdollisuudet voisivat olla. 

Siksi Digisosiaalityö-hankkeessa haluttiin lähteä muodostamaan tällaista yhteistä ymmärrystä. Tästä 

ajatuksesta syntyi Digiverkosto ja sen pohjalta Digisosiaalityön verkkokurssi. 

Digisosiaalityö-hanke on Pelastakaa Lapset ry:n hallinnoima hanke, jota rahoittaa STEA. Hanke alkoi 

lokakuussa 2017 ja päättyy alkuvuodesta 2021. Hankkeessa työskentelee kehittämispäällikön ohella kaksi 

kokoaikaista hankesuunnittelijaa. Lisäksi hankkeessa on ollut kolme sosiaalityön harjoittelijaa eri 

yliopistoista. He eivät ole osallistuneet Digiverkoston tai verkkokurssin suunnitteluun tai pyörittämiseen, 

mutta heidän tuottamiaan materiaaleja on hyödynnetty molemmissa. 

Tässä raportissa kuvataan Digiverkoston ja Digisosiaalityön verkkokurssin konseptit ja toteutukset. Lisäksi 

raporttiin on koottu koosteet osallistujien palautteista, mitä näiden kahden erilaisen verkkokoulutusten 

toteuttamisesta opittiin ja arvio siitä, miten nämä soveltuvat sosiaalialan ammattilaisten kouluttamiseen. 

Raportin kirjoittaja Sonja Soini suorittaa sosiaalityön erikoistumiskoulutusta ja tämä raportti yhdessä 

Digisosiaalityön verkkokurssin kanssa on koulutuksen lopputyö (10 op).  

Tavoite ja kohderyhmä 
Digiverkoston suunnittelu aloitettiin tammikuussa 2019. Digisosiaalityö-hankkeessa oli siihen mennessä jo 

muodostunut kokonaiskuva sosiaalityön digitalisaation eri ulottuvuuksista ja hankkeessa oli kerätty tietoa 

paitsi asiakkaiden palvelukokemuksista ja toiveista, myös sosiaalipalveluissa jo käytössä olevista sähköisiä 

työkaluja hyödyntävistä toimintamalleista ja ratkaisuista. Tämä tieto haluttiin tuoda sosiaalityön 

digitalisaation kysymyksistä kiinnostuneiden sosiaalialan ammattilaisten keskusteltavaksi. Hankkeessa ei siis 

haluttu ainoastaan kouluttaa sosiaalialan ammattilaisia, vaan yhteisen keskustelun kautta synnyttää uutta 

ymmärrystä. Tavoitteena oli, että Digiverkoston keskustelujen pohjalta voitaisiin muodostaa kokonaisesitys 

sosiaalityön digitalisaation toivottavasta suunnasta. Tämä kulki Digiverkoston ajan työnimillä Digistrategia 

ja Digivisio. 
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Hankkeen työntekijöille oli muodostunut käsitys, että sosiaalialalla on digitalisaatiosta kiinnostuneita 

ammattilaisia, mutta yhteistä keskustelualustaa aiheesta ei ole. Oletuksena oli myös, että moni tällainen 

ammattilainen saattaa olla omassa työyhteisössään varsin yksin kiinnostuksensa kanssa. Yhteisön ja 

yhteisen keskustelun luomisella haluttiin luoda näille ammattilaisille uskoa omaan osaamiseensa ja 

näkökulman tärkeyteen. Yksi Digiverkoston keskeisistä tavoitteista oli luoda tunne siitä, että et ole yksin ja 

että olet ihan oikeassa, kun olet kiinnostunut digisosiaalityöstä! 

Tavoitteet: Jakaa tietoa, synnyttää uutta ymmärrystä, tarjota yhteisön tuki 

Kohderyhmä: Sosiaalialan ammattilaiset, jotka ovat jollain tavalla kiinnostuneet 

digitalisaation mahdollisuuksista sosiaalityössä 

Digiverkoston suunnittelun lähtökohdat 
Digiverkoston toimintatavat ja muodot haluttiin suunnitella sosiaalialan ammattilaisten kiireisiä 

työtilanteita kunnioittaen. Sosiaalialalla työ on hektistä ja nopeasti muuttuvaa, joten kun ammattilaisten 

halutaan sitoutuvan koulutukseen, tulee sisällön olla ehdottoman relevanttia ja koulutukseen tulee voida 

osallistua oman työn ehdoilla. Kun asiakkaan tilanne kriisiytyy, ei sosiaalialan ammattilainen mieti, 

priorisoiko hän asiakkaan vai koulutuksen. On itsestään selvää, että silloin hoidetaan asiakkaan asiaa. 

Tämän vuoksi Digiverkoston suunnittelun lähtökohtana oli, että osallistumisen ei tule olla aikaan ja 

paikkaan sidottua. 

Kiireisen ja kuormittuneen sosiaalialan ammattilaisen huomio tulee ansaita. Koulutuksen sisällön tulee siis 

olla kiinnostavaa, mutta myös kiinnostavassa ja motivoivassa muodossa. Siksi Digiverkostossa haluttiin 

jakaa tietoa monenlaisessa muodossa, kuten tekstinä, videoina ja kuvina, ja erilaisista lähteistä. 

Digiverkostosta haluttiin tehdä helposti lähestyttävä kaikille, eikä osallistujilta vaadittu erityistä 

digiosaamista. Siksi materiaaleissa lähdettiin aina liikkeelle perusasioista. Digiverkosto kiinnosti 

luonnollisesti myös niitä, jotka jo kehittävät digitaalista sosiaalityötä. Heitä silmällä pitäen joissakin 

sessioissa oli mukana ns. next level -osio, joka sisälsi syvällisempää ymmärrystä vaativaa materiaalia. 

Osallistujilla oli erilaiset mahdollisuudet käyttää aikaa aiheen parissa. Digiverkostosta haluttiin tehdä 

kiinnostava niille, jotka ehtivät vain nopeasti tutustua materiaaliin, mutta myös niille, jotka toivovat 

itselleen haastetta. Siksi Digiverkoston jokaisessa sessiossa oli tarjolla vapaaehtoinen tehtävä, joka haastoi 

kokeilemaan uusia työtapoja ja avaamaan keskusteluja omassa työyhteisössä. 

Toiveena oli, että Digiverkostossa syntyisi keskustelua, jotta voisi syntyä uutta ja jaettua ymmärrystä 

digitalisaation mahdollisuuksista sosiaalityössä. Keskusteluun osallistumista ei kuitenkaan haluttu edellyttää 
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osallistujilta. Tavoitteena oli, että osallistujat tulevat Digiverkostoon, koska kokevat sen tuovan lisäarvoa 

itselleen. Viimeiseen asti haluttiin välttää sitä, että mikään osa Digiverkostossa tuntuisi painostavalta ja 

velvollisuudelta. Järjestäjillä oli siis vastuu rakentaa Digiverkosto niin innostavaksi ja motivoivaksi, että 

osallistujat haluavat käydä keskustelua. Keskustelua ei haluttu tehdä pakolliseksi myöskään sen takia, että 

Digiverkostossa oli satoja osallistujia. Keskustelussa haluttiin panostaa laatuun. Sen vuoksi jokaisessa 

sessiossa oli useampi keskustelu, jotka olivat aiheiltaan rajattuja. Lisäksi verkostolaisia ohjattiin 

osallistumaan keskusteluun, jos kokevat aiheen omakseen.  

Innostaminen ja motivointi edellyttävät hyvän sisällön lisäksi oikeanlaista tunnelmaa. Tämän vuoksi 

suunnittelussa mietittiin paljon sitä, millainen tunnelma Digiverkostoon halutaan luoda ja miten se 

tehtäisiin. Koska ihmisten on helpompi sitoutua ihmisiin kuin asioihin, päätettiin tunnelman luomisessa 

nojata vahvasti Digiverkoston vetäjien eli Anna-Maija Ohlssonin ja Sonja Soinin persooniin. Jokaisen 

verkkosession alkuun kuvattiin introvideo, joilla vetäjät kertoivat, mikä verkkosession aihe on ja miksi se on 

valittu. Samalla luotiin välitöntä ja pohdiskelevaa tunnelmaa. Videoilla pyrittiin osoittamaan, että 

Digiverkoston ei ole tarkoitus tarjota ainoita oikeita vastauksia, vaan näkökulmia ja mahdollisuus pohtia 

omaa työtä. Tarkoituksena oli luoda tila, jossa uskaltaa ja kehtaa keskustella. Myös osallistujien persoonaa 

haluttiin tuoda esille ja heitä pyydettiinkin lisäämään itselleen profiilikuva sekä muutama sana itsestään 

profiiliin. Nämä profiilit olivat kaikille osallistujille näkyvissä koko Digiverkoston ajan. 

Toinen tärkeä motivoiva tekijä oli selkeä punainen lanka, joka sitoi Digiverkoston sisällön yhteen. 

Osallistujia motivoi tulemaan takaisin Digiverkostoon yhtä uudestaan se, että he tiesivät mitä on tulossa ja 

heille oli muodostunut odotuksia tulevasta. Digiverkoston punaisena lankana toimi asiakkaan näkökulma, 

jota havainnollistettiin asiakkaan palvelupolulla. Tästä lisää sisältöä esittelevässä luvussa. 

Konsepti ja aikataulu 
Digiverkoston alkuperäinen suunnitelma oli, että se koostuu kahdeksasta teemasta ja näitä käsiteltäisiin 

kuudessa verkkosessiossa ja kahdessa seminaarissa. Keväällä 2020 alkaneen pandemian vuoksi 

loppuseminaari jouduttiin siirtämään puoli vuotta myöhemmäksi ja sen tilalle avattiin vielä yksi 

verkkosessio. Digiverkostossa julkaistiin kerran kuussa uusi teema ja sitä käsittelevät materiaalit. 

Osallistujien ei tarvinnut rekisteröityä tai kirjautua Digiverkostoon, vaan heille lähetettiin kutsu aina, kun 

sessio alkoi. Kutsussa oli osallistujille henkilökohtainen linkki, josta pääsi sisälle Digiverkostoon. Osallistujilla 

oli etukäteen tiedossa Digiverkoston aikataulu, mutta kutsukäytännön ansiosta kenenkään ei tarvinnut 

erikseen muistaa saapua paikalle. Osallistujille lähetettiin myös muistutuksia, joita he jopa toivoivat 
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puolivälin palautteessa lisää. Lopulta muistutuksia lähetettiin viikko ennen session avautumista ja kutsun 

lisäksi kaksi kertaa sinä aikana, kun keskustelut olivat käynnissä. 

Kutakin teemaa koskeva keskustelu oli aluksi auki viikon verran, mutta osallistujien palautteen perusteella 

keskusteluaikaa pidennettiin kahteen viikkoon. Keskusteluaika haluttiin pitää rajattuna, jotta 

Digiverkostosta ei tulisi loputtomasti vellova foorumi ja siten osallistujille raskas. Keskusteluajan haluttiin 

kuitenkin olevan riittävän pitkä, jotta osallistujat halutessaan ehtivät siihen mukaan. Viikko oli tähän 

selvästi liian lyhyt aika. Osa osallistujista toivoi myös kahta viikkoa pidempää keskusteluaikaa, mutta 

Digiverkoston keskusteluun osallistumisesta ei haluttu yhtä lisää muistettavaa, mutta aina siirtyvää 

tehtävää to do -listan jatkoksi. Osallistujille viestittiin, ettei heidän tule potea huonoa omaatuntoa, jos eivät 

ehdi keskusteluun mukaan jokaisella kerralla. Kunkin teeman materiaalit kuitenkin pysyivät Digiverkoston 

alustalla näkyvillä myös keskusteluajan päätyttyä. 

Syksyllä 2019 järjestettiin kolme verkkosessiota ja joulukuussa seminaari Jyväskylässä. Keväällä 2020 

järjestettiin lopulta neljä verkkosessiota ja lopetusseminaari siirtyi marraskuulle 2020 pandemian vuoksi. 

Digiverkostoon haluttiin mukaan myös seminaarit, jotta osallistujille olisi mahdollisuus tavata toisiaan 

kasvokkain. Seminaareihin oli kuitenkin alusta lähtien suunniteltu myös etäosallistumisen mahdollisuus. 

Jyväskylän seminaarin suunnittelussa tärkeää olikin sen varmistaminen, että etänä osallistuvat eivät ole 

”vain kuulolla”, vaan että seminaarin tunnelma on yhteisöllinen sekä paikan päällä että etänä oleville (ks. 

tarkemmin sisältöä esittelevä luku).  

Digiverkoston sisältö 
Tässä kappaleessa esitellään pääpiirteissään Digiverkoston sisältö. Materiaalit ja keskustelukoosteet on 

koottu Digisosiaalityö-hankkeen verkkosivuille (www.pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo/digiverkosto). 

Digiverkoston avasi Tervetuloa-sivu, jossa oli noin viiden minuutin video, jolla vetäjät kertoivat tarkemmin 

Digiverkostosta ja sen tarkoituksesta. Lisäksi Tervetuloa-sivulla oli luettavissa Digiverkoston aikataulu ja 

verkoston etiketti. Etiketin tarkoituksena oli varmistaa, että verkoston pelisäännöt olivat selvät ja jokainen 

voi luottavaisin mielin osallistua keskusteluun. Etiketissä todettiin mm. ettei muiden osallistujien 

kirjoituksia saa jakaa verkoston ulkopuolella ilman heidän suostumustaan ja että kiusaaminen tai häirintä ei 

ole verkostossa hyväksyttyä. Koska Digiverkoston tavoitteena oli mahdollistaa myös ammatillisten 

kontaktien ja verkostojen syntyminen, luotiin Digiverkostoon myös Kahvihuone aiheen vierestä 

keskustelemiseen. 

Digiverkoston punaisena lankana toimi asiakkaan palvelupolku. Palvelupolku on palvelumuotoilusta tuttu 

työkalu, joka havainnollistaa palvelun etenemistä asiakkaan näkökulmasta. Digiverkostossa tarkasteltiin 

http://www.pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo/digiverkosto


Sonja Soini 
#digisosiaalityö 

 

5 
 

palvelupolun kautta, mitä digitalisaation mahdollisuudet sosiaalityössä olisivat asiakkaan kannalta. 

Palvelupolun avulla on helpompi asettua asiakkaan saappaisiin ja miettiä, millaisia tarpeita asiakkaalla 

kussakin kohdassa on. Jokaisessa kohdassa oli materiaalina myös erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä siitä, 

mitä asiakkaiden, erityisesti lasten ja nuorten, palvelukokemukset ovat. 

Digiverkostossa tarkasteltu palvelupolku käsitti neljä tarkastelukohtaa (kuva 1): 1. Kun asiakas tarvitsee 

tietoa palvelusta 2. Kun asiakas on ensimmäisen kerran kontaktissa palveluun 3. Palvelun käyttökokemus 4. 

Mitä tapahtuu palvelun käytön jälkeen.  

 

Kuva 1: Digiverkoston punaisena lankana oli asiakkaan palvelupolku 

Digiverkostossa esitellyt esimerkit olivat pääasiassa lasten, nuorten ja perheiden palveluista, sillä 

Digisosiaalityö-hankkeen kohderyhmä ovat 7-21 -vuotiaat lapset ja nuoret. Koska Digiverkoston ydin oli 

kuitenkin asiakkaan palvelupolku, oli ajattelutapa kuitenkin hyvin sovellettavissa myös muille sosiaalialan 

sektoreille ja asiakasryhmille. 

Digiverkoston ohjelman muodostivat kahdeksan teemaa, jotka olivat: 

1. Mitä hyötyä somesta on sosiaalipalveluille? 

2. Kuinka digi helpottaa avun pyytämistä? 

3.  Voiko asiakastieto olla asiakkaan kirjoittamaa? 

4. Seminaari – Kokeileva digisosiaalityö 

5. Voiko sosiaalipalvelu olla virtuaalista? 
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6. Mitä uutta digitalisaatio tuo rakenteelliselle sosiaalityölle? 

7. Minkälainen sosiaalityön digistrategia edistäisi lasten ja nuorten hyvinvointia? 

8. Seminaari – Digisosiaalityön tulevaisuus 

Jokainen verkkosessio alkoi introvideolla, joka johdatteli aiheeseen. Varsinaiseen materiaaliin kuului 

asiakkaan näkökulmaa esittelevä osio, käytännön esimerkit ja muutamassa sessiossa ”next level” -osio. 

Materiaalin ohessa oli keskusteluruutuja. Session lopussa oli tehtävä ja mahdollisuus antaa palautetta sen 

kerran sessiosta. 

 

Ensimmäisessä verkkosessiossa oltiin asiakkaan palvelupolun ensimmäisessä kohdassa ja tarkasteltiin sitä, 

millaista tietoa ihmisille on tarjolla sosiaalipalveluista ja miten tieto on löydettävissä. Session alustus alkoi 

näin:  

”Sosiaalialalla ei puhuta kovinkaan paljon viestinnästä, ainakaan julkisella sektorilla. Se on 

ymmärrettävää, sillä asiakkaita tulee ovista ja ikkunoista muutenkin. Mutta voisiko 

palveluiden markkinoinnista ja viestinnästä olla sittenkin hyötyä? Me väitämme, että voisi 

olla.” 

Session alussa syvennyttiin siihen, miltä sosiaalipalvelut näyttävät ihmisten silmissä nyt. Sen jälkeen 

esiteltiin esimerkkejä viestintätavoista erityisesti sosiaalisesta mediasta. Esimerkkejä oli sosiaalialalta, 

mutta myös muilta julkisen sektorin toimijoilta. 

Keskustelu käytiin sosiaalipalveluiden brändäämisen merkityksestä, materiaalin herättämistä ajatuksista 

sekä siitä, mikä osallistujia estää tai tukee sosiaalisen median hyödyntämisessä omassa työssään. 

Vapaaehtoisena tehtävänä osallistujia rohkaistiin keskustelemaan asiakkaidensa kanssa siitä, millaisia 

mielikuvia heillä oli palvelusta ennen kuin he tulivat asiakkaiksi. Tehtävänä oli myös tehdä omalle tiimille 

ehdotus sosiaalisen median hyödyntämisestä. 

 

Toisessa verkkosessiossa oltiin palvelupolun toisessa kohdassa eli pohdittiin sitä, millaisin eri tavoin 

ensimmäinen kontakti palveluun voisi tapahtua, jotta se olisi saavutettava ja mahdollinen mahdollisimman 

monelle. Session alussa oli ensin luettavana lasten ja nuorten kokemuksia ja toiveita siitä, miten avun 

hakeminen järjestetään. Sen jälkeen oli nähtävillä esimerkkejä erilaisista tavoista ottaa yhteyttä palveluun 

ja keskustelua siitä, tulisiko yhteydenottokanavien olla jokaisen kuntien omia vai milloin niiden olisi 

perusteltua olla alueellisia tai valtakunnallisia.  
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Next level -osiona oli materiaalia etsivästä työstä verkossa ja hakuroboteista, sillä digitalisaatio ei 

mahdollista ainoastaan monipuolisempia ja kätevämpiä tapoja pyytää apua, vaan verkon avulla voidaan 

myös etsiä apua tarvitsevia. Keskustelua käytiin etsivän työn mahdollisuuksista ja etiikasta. Lopuksi 

osallistujille annettiin tehtäväksi tarkastella, miten heidän palveluunsa saa otettua yhteyttä ja kysyä 

asiakkailta palautetta näistä tavoista. Havainnot pyydettiin viemään myös johdolle ja omalle tiimille 

keskusteltavaksi. 

 

Palvelupolun kolmannessa kohdassa pysyttiin sessioiden 3. ja 5. ajan. Kolmannessa sessiossa puhuttiin 

asiakastiedosta ja datasta. Sosiaalipalveluissa käytetään paljon aikaa dokumentoimiseen ja session 

tavoitteena oli pohtia, voitaisiinko siitä vaivalla kerätystä datasta saada nykyistä enemmän tehoja irti, myös 

suoraan asiakkaalle itselleen. Alussa syvennyttiin jälleen asiakkaan näkökulmaan tekstien avulla ja lisäksi 

sessiota varten oli tuotettu video, jolla Osallisuuden aika ry:n lastensuojelun kokemusasiantuntijat Vilma 

Vähämaa ja Aino Taipalus kertoivat miltä tuntuu, kun joku kirjoittaa päiväkirjaa sinun elämästäsi.  

Tämän jälkeen esiteltiin esimerkkejä osallistavista työkaluista ja keskusteltiin siitä, millaisia vaikutuksia 

osallistavalla kirjaamisella voisi olla asiakkaan ja työntekijän väliseen suhteeseen sekä siitä, mikä asiakkaan 

osallisuuden vahvistumisessa huolettaa. Next level -osiossa heräteltiin ajatuksia siitä, mihin kaikkeen 

asiakasdataa voisi hyödyntää tekoälyn avulla. Lisäksi nostettiin esille käynnissä olevaa kehittämistä liittyen 

Kanta-palveluihin, rakenteiseen kirjaamiseen ja valtakunnallisiin tietoaltaisiin. Lopussa tehtäväksi annettiin 

kokeilla osallistavaa kirjaamista ainakin yhden asiakkaan kanssa ja keskustella kokemuksesta oman tiimin 

kanssa.  

 

Yksi Digiverkoston tavoitteista oli verkostoitumisen mahdollistaminen ja sen tueksi haluttiin 

verkkosessioiden rinnalla tarjota myös seminaari. Kokeileva digisosiaalityö -seminaari järjestettiin 

Jyväskylässä 11.12.2019. Seminaariin oli mahdollista osallistua myös etänä ja tärkeää oli, että kaikilla 

osallistujilla oli mahdollisuus kokea olevansa yhtä tärkeä osa seminaaria, eivätkä etäosallistujatkaan olleet 

vain kuulolla. Yhteistä tunnelmaa luotiin sillä, että juontajat ja puhujat eivät puhuneet ainoastaan läsnä 

oleville, vaan myös suoraan kameralle. Lisäksi seminaarissa hyödynnettiin kyselytyökalua, jonka kautta 

esitettyihin kysymyksiin pystyi vastaamaan sekä paikan päällä että etänä. Työkalun avulla saatiin mm. 

näkyväksi miltä kaikilta paikkakunnilta seminaarissa oli osallistujia. 

Seminaarin aihe oli kokeileva digisosiaalityö ja se koostui aamupäivän puheenvuoroista ja iltapäivän 

työpajasta. Päivän aloitti Ajatushautomo Hatusta Saara Särmä, joka piti kehtaamiskoulun. Kehtaaminen on 

kokeilemisen ensimmäinen edellytys ja puheenvuoro viritti hienosti päivän tunnelmaan. Toisena puhujana 
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oli sosiaalityöntekijä (VTT) Heidi Muurinen, joka oli vasta väitellyt pragmatismista ja kokeilevasta 

lähestymistavasta sosiaalityön tiedonmuodostuksessa. 

Iltapäivän työpajaan virittäydyttiin jo ennen lounasta, kun paikalla olleet osallistujat lähetettiin lounaalle 

työryhmiin jaettuina. Lounaspöytiin oli jaettu keskustelunaiheita, joiden tarkoitus oli tukea ryhmäläisten 

tutustumista toisiinsa. Etänä osallistujat oli myös jaettu valmiiksi Digiverkoston alustalla kokoontuviin 

ryhmiin ja heitä pyydettiin lounastauon aikana esittäytymään alustalla omalle ryhmälleen. Tämä 

mahdollisuus tutustumiseen sai kiitosta seminaarin palautteessa. 

Työpajan tavoitteena oli työstää ajatusta sosiaalityön digivisiosta. Kullakin ryhmällä oli yksi asiakkaiden 

palvelukokemus työstettävänä (kuva 2). Nämä olivat ”Nuoret eivät tiedä palveluista”, ”Häpeä, 

leimautumisen pelko ja huonot kohtaamiset estävät hakemasta apua”, ”Lapset ja nuoret eivät pääse 

vaikuttamaan palvelun kulkuun” ja ”Lapset ja nuoret ovat huolissaan siitä, mitä tietoa heistä kerätään ja 

mihin se vaikuttaa”. Ryhmissä pohdittiin, millaista osaamista tarvittaisiin, jotta ongelma poistuisi; mitkä 

digitaaliset työkalut tai toimintatavat auttaisivat ongelmaan; miten pomot voisivat paremmin tukea 

ongelman poistamisessa ja miten tiimin viimeisetkin ”änkyrät” saataisiin innostumaan ongelman 

poistamisen vaatimasta uudenlaisesta tekemisestä. 

 

 

Kuva 2: Digiverkoston joulukuun seminaarin työryhmätyöskentelyn pohja 
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Tässä sessiossa pysyteltiin asiakkaan polulla palvelukokemuksessa ja käsiteltiin sitä, miten itse asiakastyössä 

eli sosiaalityön muutostyössä voitaisiin hyödyntää sähköisiä työkaluja ja toimintatapoja. Esimerkkeinä oli 

erilaisia olemassa olevia omahoito-ohjelmia ja sähköisiä interventioita. Keskustelussa pohdittiin, millaisissa 

asiakastilanteissa tällaisista työkaluista voisi olla hyötyä ja miten niitä voisi käyttää. Osallistujat kertoivat 

myös itse runsaasti esimerkkejä työkaluista ja ohjelmista. Esimerkkien kautta sivuttiin myös palvelupolun 

viimeistä kohtaa, sillä omahoito-ohjelmat voisivat olla ratkaisu siihen, miten asiakkaan vointia voidaan 

tukea myös varsinaisen palvelun päättymisen jälkeen. 

Digisosiaalityö-hanke oli yhdessä SPR:n Espoon Nuorten turvatalon kanssa tuottanut Vuorovaikutus 

videopuhelussa -koulutuspaketin, joka toimi pohjana keskustelulle vuorovaikutusosaamisesta. Keskustelua 

käytiin siitä, millaista tukea tarvittaisiin, jotta monimuotoisesta vuorovaikutuksesta tulisi luonteva osa 

kaikkea sosiaalityötä.  

Next level -osiossa heräteltiin ajatuksia virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä sosiaalityössä. Lopuksi 

tehtäväksi annettiin jonkin sähköisen työkalun, kuten omahoito-ohjelman kokeilemista yhdessä asiakkaan 

kanssa. Tehtävänä oli keskustella asiakkaan kanssa, tuntuuko sellainen työskentelytapa hänestä luontevalta 

ja viedä asia keskusteltavaksi myös omaan tiimiin.  

 

Viides verkkosessio oli viimeinen, jolla pysyttiin asiakkaan palvelupolulla, mutta siinä tarkasteltiinkin koko 

polkua. Rakenteellinen sosiaalityö edellyttää tiedon kokoamista, sen analysointia ja sen avulla tehtävää 

vaikuttamistyötä. Sessiossa keskityttiin tiedon keräämisen osalta erityisesti palautteen keräämiseen, mutta 

sähköiset työtavat mahdollistaisivat monenlaisen datan ja tiedon kertymisen koko palvelupolun varrelta. 

Keskustelua käytiin siitä, miten kerättyä palautetta käsitellään ja mihin sillä on vaikutusta. 

Sessiossa nostettiin esille tekoälyn mahdollisuus helpottaa kerätyn datan käsittelyä. Osallistujia rohkaistiin 

mm. suorittamaan Tekoälyn perusteet -verkkokurssi. Session materiaaliksi oli kuvattu Goforen johtavan 

konsultin Petri Takalan videohaastattelu, joka haastoi pohtimaan, miten tekoälyä voitaisiin hyödyntää 

vaikuttavuuden tutkimisessa ja eettisesti kestävällä tavalla. Materiaalina oli myös esimerkkejä sekä 

Suomesta että maailmalta tekoälyn hyödyntämisestä. Keskustelua käytiin siitä, mihin tarkoitukseen 

tekoälyä tulisi sosiaalityössä hyödyntää ja miten se tehtäisiin eettisesti. 

Rakenteelliseen sosiaalityöhön kuuluvaan vaikuttamiseen oli esillä esimerkkejä erilaisista tavoista tehdä 

sitä. Keskustelua käytiin siitä, millaiset vaikuttamisen tavat tuntuvat digiverkostolaisista luontevilta. Lopuksi 

annettiin tehtäväksi kokeilla omassa työyhteisössä asiakaspalautteen keräämistä. 
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Viimeisessä verkkosessiossa keskityttiin jo joulukuun seminaarissa työstetyn digivision hiomiseen. 

Joulukuun seminaarin jälkeen Digisosiaalityö-hanke oli käsitellyt digivisiota yhdessä Osallisuuden aika ry:n 

ja Pesäpuu ry:n nuorten kokemusasiantuntijoiden kanssa sekä yhdessä viestintäasiantuntijan kanssa. 

Digivision nimeksi oli muotoutunut ”Digisosiaalityön ratkaisuja” ja lähes valmis versio tuotiin 

Digiverkostoon arvioitavaksi. Digiverkostolaisilta pyydetiin palautetta sekä kokonaisuuden sisällöstä että 

esitysmuodosta. Lisäksi heitä pyydettiin näyttämään kokonaisuus omalle esihenkilölleen, pyytämään tältä 

palautetta ja välittämään se tiedoksi Digiverkostoon.  

 

Digisosiaalityön tulevaisuus -seminaari piti järjestää Tampereella 22.4.2020, mutta keväällä 2020 alkaneen 

globaalin pandemian vuoksi tilaisuus täytyi perua. Harkinnassa oli, että seminaari olisi järjestetty kokonaan 

webinaarina, mutta näytti siltä, että pandemia vei kaikkien huomion myös sosiaalipalveluissa ja seminaari 

päädyttiin siirtämään marraskuulle 2020.  

Pandemia pakotti myös sosiaalipalvelut ottamaan digiloikkia ja Digiverkoston osallistujien osaaminen tuli 

heti tarpeeseen. Digisosiaalityö-hanke kokosi verkkosivuilleen vinkkipaketin sosiaalialan ammattilaisille 

poikkeustilanteeseen ja materiaali jaettiin myös digiverkostolaisille, kun Digiverkoston viimeinen sessio 

järjestettiin verkkosessiona toukokuussa 2020. Sessiossa juhlistettiin samalla julkaistua Digisosiaalityön 

ratkaisuja -kokonaisuutta (eli digivisiota) ja Digisosiaalityön verkkokurssia. 

Digisosiaalityön verkkokurssin sisältö 
Alusta asti oli selvää, että Digiverkoston materiaalit halutaan julkaista myös avoimesti Digiverkoston 

ulkopuolella. Materiaalit ja keskustelukoosteet julkaistiin jokaisen session jälkeen Digisosiaalityö-hankkeen 

verkkosivuilla, mutta valitettavasti verkkosivuille materiaalia ei saanut toivottuun muotoon, vaan materiaali 

alkoi vaikuttaa hyvin raskaalta paketilta. Tästä syntyi ajatus kaikille avoimen Digisosiaalityön verkkokurssin 

luomisesta. Verkkokurssi avattiin 11.5.2020 ja se on auki Digisosiaalityö-hankkeen loppuun asti eli näillä 

näkymin vuoden 2020 loppuun.  

Verkkokurssin sisältö on hyvin pitkälti sama kuin Digiverkostossa, mutta verkkokurssilla ei ole 

keskustelumahdollisuutta. Verkkokurssi on tarkoitettu itseopiskelumateriaaliksi ja tavoitteena on haastaa 

sosiaalialan ammattilaisia pohtimaan omia työkäytäntöjään uudesta näkökulmasta. 

Verkkokurssi muodostuu kuudesta moduulista, joista kussakin on 3 osiota, paitsi viimeisessä on 4 osiota ja 

palaute. Palaute mukaan luettuna osioita on siis yhteensä 20. Moduulien ja osioiden otsikot ovat: 
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1. Palvelupolku tuo asiakaskokemuksen näkyväksi 

i. Tervetuloa! 

ii. Asiakkaan palvelupolku 

iii. Lasten ja nuorten palvelukokemuksia 

2. Mitä hyötyä somesta ja viestinnästä on sosiaalipalveluille? 

i. Miksi viestinnällä on väliä? 

ii. Esimerkkejä viestinnän tavoista 

iii. Ohjeita ja vinkkejä viestimiseen 

3. Kuinka digi helpottaa avun pyytämistä? 

i. Lasten ja nuorten kokemuksia avun hakemisesta 

ii. Esimerkkejä avun pyytämisestä sähköisesti 

iii. Next level: Etsivää työtä verkossa 

4. Voiko asiakastieto olla asiakkaan kirjoittamaa? 

i. Asiakas ja asiakastieto 

ii. Esimerkkejä osallistavista työkaluista 

iii. Next level: Mihin kaikkeen dataa voisi käyttää? 

5. Voiko sosiaalipalvelu olla virtuaalista? 

i. Voiko sosiaalipalvelu olla virtuaalista? 

ii. Esimerkkejä sähköisistä työkaluista 

iii. Vuorovaikutus verkossa 

6. Mitä uutta digitalisaatio tuo rakenteelliselle sosiaalityölle? 

i. Data, sen käsittely ja vaikuttaminen 

ii. Asiakaspalautteen kerääminen 

iii. Tekoäly tutuksi 

iv. Vaikuttaminen 

v. Kurssipalaute 

Kävijätilastot 
Yhteensä Digiverkostoon oli ilmoittautunut 350 henkilöä. Digiverkoston kävijätilastoa pystyi seuraamaan 

aina joko edellisen 7 vuorokauden tai 30 vuorokauden ajalta. Tilastointia seurattiin koko Digiverkoston ajan 

ja kävijöille lähetettiin muistutuksia myös sen mukaan. Ajatus raportin kirjoittamisesta kuitenkin heräsi 

vasta myöhemmin, joten tilastotietoja ei kerätty talteen. Mieleen on kuitenkin jäänyt, että vielä 
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tammikuunkin sessioon osallistui n. 45 % digiverkostolaisista. Vain 36 (10 %) ilmoittautunutta ei käynyt 

Digiverkostossa kertaakaan eli Digiverkostossa vieraili yhteensä 314 henkilöä. 

Verkkokurssi avattiin 11.5.2020 ja ensimmäisen kuukauden aikana kurssille on rekisteröitynyt 275 

osallistujaa. Kurssilaiset voivat tutustua joko kaikkeen materiaaliin tai valita itselleen kiinnostavimmat 

moduulit tai osiot. Kurssilaisista 33 (12 %) henkilöä on avannut 19 tai 20 osiota eli tutustunut koko kurssiin. 

Kurssilaisista 114 (41 %) on avannut 1-3 osiota, 56 (20 %) on käynyt vain etusivulla, eikä ole avannut yhtään 

moduulia. Jotain tältä väliltä eli 4-18 osiota on avannut siis 72 kurssilaista (26 %). 

Osallistujien palaute 
Digiverkostosta kerättiin pienimuotoinen palaute jokaisen verkkosession päätteeksi. Isommat 

palautekyselyt tehtiin joulukuussa 2019 ja huhtikuussa 2020. Joulukuussa palautekyselyyn vastasi 44 

henkilöä (14 % Digiverkostossa käyneistä) ja huhtikuussa 42 henkilöä (13 % Digiverkostossa käyneistä). 

Verkkokurssin kävijöistä ensimmäisen kuukauden aikana palautetta on antanut 19 henkilöä (58 % kurssin 

suorittaneista).  

Molemmilla Digiverkoston palautekierroksilla että verkkokurssin palautteessa kysyttiin, kuinka hyödylliseksi 

vastaaja on kokenut Digiverkoston tai verkkokurssin. Digiverkoston joulukuun palautteen vastausten 

keskiarvo (asteikko: ”1 Täysin eri mieltä” – ”5 Täysin samaa mieltä”) oli 4,00 ja huhtikuussa 4,29. 

Verkkokurssin ensimmäisen kuukauden palautteen vastausten keskiarvo on 4,16. Kysymyksen ”olen 

oppinut Digiverkostossa/verkkokurssilla uutta” keskiarvo (asteikolla 1-5) oli joulukuussa 4,09, huhtikuussa 

4,21 ja verkkokurssin palautteissa 4,21. Digiverkoston molemmilla palautekierroksilla 30 % vastaajista 

kertoi luoneensa Digiverkostossa uusia ammatillisia kontakteja. 

Digiverkoston huhtikuun palautekyselyyn vastanneet kuvasivat Digiverkoston tunnelmaa kannustavaksi, 

innostavaksi, rennoksi ja keskustelevaksi (kuva 3). Vastaukset olivat hyvin samanlaisia kuin joulukuussa. 

Lähes kaikki kuvasivat ilmapiiriä positiivisella tavalla. Kaksi palautteen antajaa harmitteli sitä, että vain pieni 

osa verkostolaisista vaikutti osallistuvan keskusteluun. Yhdessä palautteessa verkoston ilmapiiriä kuvattiin 

liian innostuneeksi, koska se ei vastaa työn arkea. Hän kirjoittaa: ”On hankala hehkuttaa ja hihkua mukana, 

kun kentällä on vastassa märkä rätti...” 

”Keskusteleva, helposti lähestyttävä. Hyvää se, ettei ole väliä titteleillä tai meriiteillä, vaan 

yhteisellä kiinnostuksella asiaan.” 
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Kuva 3: Sanapilvi huhtikuun palautteenvastauksista kysymykseen ”Miten kuvailisit Digiverkoston ilmapiiriä?” 

Sekä Digiverkoston (kuva 4) että verkkokurssin (kuva 5) palautteissa pyydettiin arvioimaan eri elementtien 

vaikutusta omaan oppimiseen ensin asteikolla 1-5. Molemmissa palautteissa tärkeimmiksi elementeiksi 

nousevat sisältö ja esimerkit. Tärkeänä pidetään myös asiakkaan palvelupolkua materiaalin viitekehyksenä. 

Tehtävillä oli vastaajilla vähiten merkitystä. 
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Kuva 4: Digiverkoston huhtikuun palaute, kysymys 5 

 

 

Kuva 5: Verkkokurssin ensimmäisen kuukauden palaute, kysymys 4 
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Palautekyselyissä pyydettiin vielä tarkemmin erittelemään, mikä Digiverkostossa/verkkokurssissa tai sen 

toteuttamisen tavassa tuki oppimista. Digiverkoston palautteessa sisältö mainittiin useimmin (14 kertaa) 

oppimista tukevana elementtinä. Kiitosta sai materiaalien monipuolisuus ja esitystavoista erityisesti videot 

nostettiin esille useammassakin palautteessa. Seuraavaksi eniten mainintoja oppimista tukevista 

elementeistä saivat joustava aikataulu (12), keskustelut (10) ja jäsennetty, visuaalinen esitystapa. Erityisesti 

mahdollisuus osallistua omien aikataulujen mukaan koettiin oppimista tukevaksi. Keskustelut nähtiin 

materiaalia täydentävänä ja mahdollisuutena oppia uutta. Myös joulukuun seminaari keskustelun 

mahdollistajana sai kiitosta. Sisällön jäsentäminen pieniin kokonaisuuksiin nähtiin oppimista tukevana, 

samoin asiakkaan palvelupolun hyödyntäminen viitekehyksenä. Sen visuaalinen esitystapa koettiin hyväksi. 

”Omatahtisuus, muiden verkostolaisten ajatukset ja vinkit, sopivan mittaisiin osiin jaetut 

kokonaisuudet, asiakasprosessiin sidottu tarkastelutapa = suoraan käytäntöön.” 

”Tietoa sai lukemalla, katsomalla ja kuulemalla. Aiheeseen pystyi tutustumaan monella 

tasolla ja monet "ei kiinnostavat" asiat olivatkin sitten oikeasti kiinnostavia, kun huomasi 

tulleensa taitavasti ja innostavasti imaistua mukaan tiedon hankintaan!” 

Lisäksi oppimista tukeviksi tekijöiksi mainittiin toteutus verkossa (6), Digiverkoston helppous (4), 

kannustava ilmapiiri (4), ystävällinen viestintä ja muistutukset (3), innostuneet vetäjät (3) ja hyvät tehtävät 

(2).  

Verkkokurssin palautteiden perusteella myös verkkokurssilla oppimista tuki helppous, monipuolisuus ja se, 

että tietoa oli sopivan kokoisina annoksina ja erilaisissa muodoissa. Useimmiten mainittiin se, että kurssia 

sai suorittaa omassa tahdissa ja materiaalin äärelle oli mahdollista palata myöhemmin.  

”Kurssin asiat esitetty lyhyesti ja ytimekkäästi. Kiireisessä arjessa tätä osaa arvostaa.” 

”Sattuipa sopivasti tähän hetkeen, kun corona aikana olemme siirtyneet käyttämään juuri 

videopuheluita osana työvälineenä!” 

”Monipuolisesti rakennettu kurssi: videot, linkit, lukeminen, pohtiminen. Myös se oli hyvä, 

että sai tehdä kurssia omassa tahdissa.” 

Digiverkostossa oppimista haittaavaksi tekijäksi tunnistettiin useimmiten omat työkiireet (13 mainintaa) ja 

toiseksi yleisin vastaus oli ”ei mikään” (9). Useamman maininnan sai myös rajattu keskusteluaika (7). 

Erityisesti Digiverkoston alun aikarajausta pidettiin liian tiukkana ja palautteen antajat pitivät hyvänä, että 

keskusteluaikaa pidennettiin kahteen viikkoon. Toisaalta yhdessä palautteessa aikataulua pidettiin liian 

vapaana, jolloin keskustelu jäi helposti muiden kiireiden alle. Keskusteluun osallistumisen hankaluus 

mainittiin kolme kertaa. Haasteiksi mainittiin se, jos ei kokenut, että itsellä oli annettavaa keskusteluun, 
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tehtävänomaiset keskustelunavaukset ja se, jos keskustelua ei syntynyt itseä kiinnostavasta aiheesta. 

Oppimista haittaavaksi tekijäksi nimettiin myös se, jos omalta työyhteisöltä ei saanut tukea osallistumiseen 

(2). Lisäksi yksittäisiä mainintoja saivat videoiden äänenlaatu, alustan sekavuus, pakollisten tehtävien 

puuttuminen, verkostojen paljous ja se, ettei päässyt mukaan joulukuun seminaariin. 

Verkkokurssin palautteissa yleisin vastaus kysymykseen oppimista haittaavista tekijöistä oli ”ei mikään”. 

Yksittäiset maininnat sai videoiden äänitason vaihtelu, videoista YouTubeen eksyminen sekä omasta 

jälkikasvusta johtuva taustamelu. Lisäksi yksi vastaaja olisi kaivannut lisää konkreettisia esimerkkejä siitä, 

miten sähköiset palvelut ovat käytännössä toimineet ja miten käyttäjät ovat kokeneet ne. 

Digiverkoston palautteen antajia pyydettiin kertomaan, miten he ovat hyödyntäneet Digiverkostosta 

saamaansa osaamista. Moni kertoi jakaneensa tietoa eteenpäin omassa työyhteisöissä, verkostoissa ja 

opiskelijoille (20). Lisäksi ilahduttavan moni kertoi kokeilleensa työssään uusia työtapoja (12). Näissä 

vastauksissa mainittiin erityisesti se, kuinka Digiverkostosta saatu osaaminen on ollut tärkeää, kun globaali 

pandemia pakotti muuttamaan työtapoja. Digiverkoston järjestäjille oli tärkeää kuulla, että moni kertoi 

saaneensa Digiverkostosta lisää rohkeutta ja koki oman ammatillisen identiteettinsä vahvistuneen (8). 

Yksittäisiä mainintoja saivat myös osaamisen hyödyntäminen vaikuttamisessa, oman ajattelun 

vahvistuminen ja opetuksen kehittäminen. 

”Olen välittänyt digiverkostosta saamaani tietoa työtovereilleni ja verkostoihini. Olen 

pohtinut oman työni digitalisointia. Korona-aikana digiverkostosta sai ihan konkreettista 

vinkkiä asiakastyöhön. Kuten jo todettu digiverkosto toteutettiin varsin otolliseen aikaan.” 

”Vahvistanut omaa ammatillista itsetuntoa, mikä ei ole kovin konkreettista, mutta minulle 

merkityksellistä.” 

Verkkokurssilaisilta kysyttiin, miten he aikovat jatkossa hyödyntää kurssilla oppimaansa. Yleisin vastaus oli, 

että kurssilainen aikoo viedä kurssin teemoja työyhteisöönsä keskusteltavaksi. Lisäksi kurssilaiset kertoivat 

tallentaneensa kurssilta materiaalia myöhempää käyttöä varten ja omalle työyhteisölle jaettavaksi. 

Mainintoja sai myös tekoälyyn tutustuminen, viestinnän kehittäminen ja erilaisten kurssilla esiteltyjen 

työkalujen kokeileminen. 

”Kurssilta sai hyödyllisiä linkkejä eri sivustoille, joilta löytyviä materiaaleja voi hyödyntää 

asiakastyössä. Sain uusia ideoita, miten omassa työssä voisi hyödyntää digitalisaatiota. 

Digisosiaalityö oli minulle kokonaan vieras aihe ennen tätä kurssia.” 
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Taustatyö käytännössä 
Digiverkoston idea syntyi vuonna 2018 ja suunnittelu aloitettiin tammikuussa 2019. Sisällön suunnittelu 

kävi nopeasti, sillä Digisosiaalityö-hankkeessa oli alusta asti koottu ja jäsennetty tietoa digitaalisen 

sosiaalityön mahdollisuuksista. Hankkeessa oli hyödynnetty asiakkaan palvelupolkua aiemminkin ja 

käytännön esimerkkejä oli valmiiksi paljon. Digiverkoston laajuus ja siten myös aikataulu olivat selvillä pian.  

Digiverkoston markkinointi haluttiin aloittaa mahdollisimman nopeasti, sillä koulutuksen konsepti oli 

sosiaalialalle uusi ja siksi oli epäselvää, kuinka suurta kiinnostus olisi. Haasteena oli myös asiakastyötä 

tekevien sosiaalityön ammattilaisten tavoittaminen. Markkinointiin haluttiin siis varata aikaa ja 

ilmoittautumisaikaa varattiin maaliskuusta kesäkuulle asti, jotta tieto ehtisi varmasti saavuttaa kaikki 

halukkaat. Markkinointia tehtiin alan uutiskirjeissä, sosiaalisessa mediassa sekä keväälle osuneissa alan 

tapahtumissa. Lopulta viesti tavoitti kohderyhmän hyvin ja Digiverkostoon ilmoittautui reilusti enemmän 

ihmisiä, kuin alun perin uskallettiin toivoa. 

Keväällä 2019 etsittiin ja kilpailutettiin Digiverkoston mahdollistavat verkkoalustat sekä videotuotannosta 

vastaavat tahot. Samalla aloitettiin joulukuun seminaarin käytännön järjestelyt eli paikan, striimauksen ja 

tarjoilujen kilpailutukset sekä puhujien pyytäminen. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille 

viestittiin Digiverkoston tarkentuneista suunnitelmista. Suunnitelmia hiottiin osallistujamäärän perusteella. 

Syksyn sessioiden videokuvaukset olivat elokuun lopussa. Videotuotannosta vastasi Pegasus Media Oy. 

Lisää videoita kuvattiin marraskuussa ja joulukuussa. Kaiken kaikkiaan Digiverkostoa varten kuvattiin 

tervetuloa-video, kuusi introvideota, luentovideo ja kaksi haastatteluvideota. Lisäksi Digiverkoston vetäjät 

kuvasivat itse ylimääräisen toukokuun session introvideon. 

Osallistujien lisääminen Digiverkostoon oli yksinkertaista ja onnistui suoraan excel-tiedostosta. 

Digiverkoston verkkoalustalla oli mahdollista ajastaa osallistujille lähtevät kutsut ja muistutukset. 

Ensimmäisten alustalta lähetettyjen kutsujen lisäksi osallistujille lähetettiin tieto Digiverkoston alkamisesta 

myös suoraan sähköpostista, sillä joillakin osallistujille alustalta lähetetty kutsu meni sähköpostin 

roskapostiin. Muita teknisiä ongelmia osallistujilla ei ollut tai ainakaan niitä ei tuotu vetäjien tietoon. Jonkin 

verran työtä teetti ilmoittautuessa väärin kirjoitettujen tai ilmoittautumisen jälkeen muuttuneiden 

sähköpostiosoitteiden korjaaminen. Joidenkin osallistujien sähköpostiosoitteet muuttuivat Digiverkoston 

aikana ja niitä päivitettiin heidän pyynnöstään. 

Digiverkoston materiaalit vietiin alustalle aina sessio kerrallaan ja ne ajastettiin näkyväksi osallistujille 

aikataulun mukaisesti. Kunkin session materiaalien syöttäminen oli parin tunnin työ ja helppoa. Jokainen 

sessio myös testattiin etukäteen käymällä se läpi sopivan henkilön kanssa. Testihenkilöinä olivat vetäjien 
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kollegat Pelastakaa Lapset ry:stä. Testaaminen oli erinomainen käytäntö ja auttoi hiomaan materiaalin 

ymmärrettävään muotoon. 

Vetäjät olivat varautuneet fasilitoimaan Digiverkoston keskusteluja tarvittaessa aktiivisesti. Tälle ei 

kuitenkaan lopulta ollut tarvetta, vaan keskustelut etenivät usein omalla painollaan. Vetäjät kävivät 

osallistumassa keskusteluun muutaman kerran kunkin keskusteluviikon aikana. 

Eniten taustatyötä teetti ns. digivision eli Digisosiaalityön ratkaisuja -kokonaisuuden työstäminen. Sitä 

työstettiin Digisosiaalityö-hankkeen ohjausryhmän kanssa, Digiverkoston joulukuun seminaarissa ja 

maaliskuun verkkosessiossa sekä kahdessa työpajassa Osallisuuden aika ry:n ja Pesäpuu ry:n lastensuojelun 

kokemusasiantuntijoiden kanssa. Lisäksi lopputulosta hiottiin yhdessä viestintäkonsultti Noora Jokisen 

(Noon Kollektiivi Oy) kanssa. Kokonaisuus sisältää konkreettisia ehdotuksia siitä, miten digitalisaation avulla 

voitaisiin parantaa asiakkaiden palvelukokemuksia. Kokonaisuus on suunnattu erityisesti sosiaalialan 

johdolle ja tavoitteena on luoda kokonaisvaltaista ymmärrystä digitalisaation mahdollisuuksista. Lopputulos 

on luettavissa hankkeen verkkosivuilta. 

Verkkokurssin rakentaminen ei ollut suuri vaiva, koska materiaali oli jo olemassa. Digiverkoston sessiot 

vastaavat pitkälti verkkokurssin moduuleita ja materiaali piti ainoastaan jakaa moduulien osioihin. 

Materiaalien saatteet kirjoitettiin osittain uusiksi ja lisäksi kuvattiin jokaiseen moduuliin omat introvideot. 

Koska verkkokurssi ei ole yhteisöllinen alusta, kuten Digiverkosto, tehtiin introvideot vähemmän 

tuttavallisiksi. Verkkokurssin ylläpitäminen ei vaadi juurikaan työtä. 

Verkkoalustat 
Digiverkoston alustana toimi Howspace, joka on suomalaisen yrityksen tuottama verkkoalusta, joka 

mahdollistaa monipuolisesti erilaisten materiaalien julkaisemisen ja keskustelemisen. Howspace valittiin 

alustaksi kilpailutuksen jälkeen erityisesti sopivien ominaisuuksiensa vuoksi. Digiverkostoon osallistuminen 

oli ilmaista ja alustan kustannuksista vastasi Digisosiaalityö-hanke. Alusta maksoi yhteensä 6500 € koko 

Digiverkoston ajalta. 

Digisosiaalityön verkkokurssi on toteutettu Campwire-alustalla, joka sekin on suomalaisen yrityksen 

tuottama verkkokurssialusta. Alusta maksaa 100 €/kk + alv ja näistä ylläpitokustannuksista vastaa 

Digisosiaalityö-hanke. Verkkokurssin linkki löytyy Digisosiaalityö-hankkeen verkkosivuilta 

(www.pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo/ digisosiaalityon-verkkokurssi). Verkkokurssi on kurssilaisille 

ilmainen. 
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Arviointi 
Digiverkoston tavoitteena oli siis jakaa tietoa, synnyttää uutta ymmärrystä ja tarjota yhteisön tuki. 

Ensimmäinen tavoite toteutui sekä siten, että digiverkostolaiset saivat paljon tietoa, mutta myös siten, että 

palautteessa moni kertoi jakaneensa tietoa eteenpäin. Uutta ymmärrystä syntyi, kun Digiverkoston tuella 

koostettiin Digisosiaalityön ratkaisuja -kokonaisuus. Lisäksi moni digiverkostolainen kertoi oivaltaneensa 

uutta. Myös tavoitteen yhteisön tuesta voi arvioida toteutuneen sillä perusteella, että niin moni kertoi 

palautteessa rohkaistuneensa ja ammatillisen itsetuntonsa vahvistuneen. Digiverkoston tavoitteet eivät 

varmasti toteutuneet kaikkien verkostolaisten kohdalla, mutta maailmaa muutettaessa kaikki askeleet 

lasketaan. 

Verkkokurssin tavoite on tarjota kiinnostuneille mahdollisuus vahvistaa omaa osaamistaan. Oli myös vain ja 

ainoastaan järkevää saattaa koottu materiaali myös julkisesti nähtäväksi. Kurssille on rekisteröitynyt upean 

paljon väkeä jo ensimmäisen kuukauden aikana ja ilahduttavan moni on suorittanut kurssin heti kokonaan. 

Verkkokurssin vaikutuksia on mahdotonta arvioida, mutta on vaikea kuvitella, etteikö kurssi tulisi 

vaikuttamaan sosiaalialan työtapojen kehittymiseen. 

Erityisesti Digiverkosto on uudenlainen tapa kouluttaa ja kehittää sosiaalialalla Suomessa. Sosiaalialan 

verkkokursseja on jonkin verran olemassa, mutta täyttä potentiaalia ei varmasti ole vielä saavutettu. 

Palautteen perusteella uskaltaa todeta, että hypoteesi siitä, että kouluttaminen verkossa voisi olla toimiva 

tapa tavoittaa kiireisiä sosiaalialan ammattilaisia, pitää paikkansa. Niin moni nosti esille sen, että omaa 

oppimista on tukenut ja mahdollistanut se, että koulutukseen voi osallistua oman aikataulunsa mukaan.  

Uskallan siis lämpimästi suositella verkkokouluttamista sosiaalialalla jatkossakin. Haluan kuitenkin todeta, 

että verkkokoulutuksen toteutustavalla on väliä. Palautteessa osallistujat kiittelivät monimuotoisia 

materiaaleja. On selvää, että hyvä sisältö ei yksin riitä, vaan myös muodolla on väliä. Digiverkoston 

osallistujat kiittivät myös keskusteluja. Keskustelut eivät kuitenkaan synny itsestään. Tunsimme 

Digiverkostoa luodessamme vastuumme siitä, että verkoston vetäjinä meidän tulee tehdä aktiivisesti töitä 

keskustelun mahdollistamiseksi. Tämä raportti onkin kirjoitettu siksi, ettei seuraavien tarvitse keksiä pyörää 

alusta asti uudestaan. Toivon, että raportti innostaa verkkokoulutusten rakentamiseen ja auttaa luomaan 

motivoivia koulutuksia. 


