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DIGITAALINEN SOSIAALITYÖ
LASTEN JA NUORTEN TUKENA

#DIGISOSIAALITYÖ
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SISÄLLYSLUETTELO
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DIGISOSIAALITYÖ TARKOITTAA  
PAREMPIA PALVELUITA

Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena 
-hanke (eli Digisosiaalityö-hanke) alkoi loka-
kuussa 2017. Hankkeen suunnitelman oli tehnyt 
Pelastakaa Lapset ry:n kehittämispäällikkö Hanna 
Tulensalo ja hankkeelle saatiin kolmen vuoden 
rahoitus STEA:lta. Hankesuunnittelijoiksi palkat-
tiin sosiaalipsykologi (YTM) Anna-Maija Ohlsson ja 
sosiaalityöntekijä (YTM) Sonja Soini. Hankkeessa 
oli mukana eri pituisia aikoja myös kolme sosiaali-
työn harjoittelijaa: Ronja Mäkinen, Tarja Kovanen ja 
Jari-Pekka Pesonen. Hanke päättyi lopulta kesällä 
2021.

Hankkeen taustalla on ajatus siitä, että sosiaali-
työn tulee tukea lasten ja nuorten hyvinvointia, 
osallisuutta ja yhdenvertaisuutta kaikin mahdol-
lisin keinoin. Digitaalinen media ja teknologia 
ovat olennainen osa lasten ja nuorten arkea ja 
ne tarjoavat uusia mahdollisuuksia sosiaalityön 
tekemiseen. Sosiaalityön tulee olla mukana tässä 
kehityksessä, jotta lapsia ja nuoria voidaan tukea 
mahdollisimman monipuolisesti heidän tarpei-
densa mukaisesti, myös uusissa digitaalisissa 
ympäristöissä.

Hankkeen visiona oli maailma, jossa digitaalinen 
työote on osa lasten ja nuorten kanssa tehtävää 
sosiaalityötä ja tuottaa lisäarvoa niin sosiaali-
työlle kuin sen asiakkaille. Hankkeen tavoitteena 
oli, että sosiaalityössä olisi käytettävissä moni-
puolisesti asiakkaan tarpeisiin vastaavia työn 
keinoja, joita työntekijät osaavat ja pystyvät 
käyttämään. Näin lapsilla ja nuorilla olisi 
paremmat mahdollisuudet saada tietoa, hakeutua 
avun piiriin ja saada tukea itselleen sopivilla 
keinoilla. Asiakaskeskeisyys oli olennainen osa 
hanketta ja hankkeen motto oli alusta asti ”ei 
digiä digin takia”.

Tätä visiota hanke lähti tavoittelemaan kolmella 
tavalla: 1. kartoittamalla digisosiaalityön tarvetta 
lasten ja nuorten näkökulmasta käsin, 2. kehittä-
mällä yhdessä lasten ja nuorten kanssa palveluja 
ja konsepteja, joissa hyödynnetään digitaalista 
mediaa ja teknologiaa sekä 3. vaikuttamalla 

lasten ja nuorten osallisuuden sekä sosiaalityön 
digitaalisen työotteen rakenteellisiin, kulttuurisiin 
ja osaamiseen liittyviin esteisiin.

Hankkeen keskeisin viestintäkanava olivat verkko-
sivut osoitteessa www.pelastakaalapset.fi/digiso-
siaalityo. Verkkosivulle koottiin tietoa hankkeen 
kokeiluista, selvitysten tuloksista ja pohdinnoista. 
Kokeileminen ja epäonnistumisista oppiminen 
oli hankkeelle tärkeä kehittämisen tapa. Siksi 
verkkosivuille koottiin tieto myös keskeneräi-
sistä pohdinnoista. Tähän tiedostoon on koottu 
hankkeen verkkosivujen kirjoitukset säästöön 
hankkeen loppuessa. Tässä muodossa ne toivot-
tavasti palvelevat digisosiaalityöstä kiinnostuneita 
vielä pitkään.

Erityisesti kannattaa tutustua hankkeen keskei-
simpiin lopputuloksiin, jotka ovat Digisosiaalityön 
ratkaisuja, Näkökulmia digisosiaalityön johta-
miseen ja Lapsikeskeisen palvelumuotoilun opas. 
Näiden lisäksi hankkeen suuria onnistumisia olivat 
Digiverkosto, Digisosiaalityön verkkokurssi ja 
Kysy lastensuojelusta -Instagram. Hankkeen työn 
pohjalta aloitettiin myös muuta kehittämistä, 
kuten digitukihenkilöpalvelun, lasten palaute-
järjestelmän ja erilaisten verkkovalmennusten 
kehittäminen Pelastakaa Lapset ry:ssä.

Digisosiaalityön kehittäminen ei tullut hankkeessa 
valmiiksi, mutta saimme lisättyä keskustelua 
aiheesta sosiaalityössä ja toivottavasti luotua 
yhteistä ymmärrystä siitä, miksi sosiaalialan 
ammattilaisten tulee ja kannattaa ottaa digiso-
siaalityön kehittäminen omiin käsiin. Lopullisena 
tavoitteena on, että lopulta ei enää tarvitsisi 
puhua digisosiaalityöstä, vaan digitaalisten 
työkalut ja työtavat ovat luonteva ja itsestään 
selvä osa kaikkea sosiaalityötä.

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


4 pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo

DIGISOSIAALITYÖN 
RATKAISUJA  
JA KEINOJA
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DIGISOSIAALITYÖN RATKAISUJA  
JA JOHTAJAN MUISTILISTA

Visio siitä, miten voit luoda 
entistä parempia palveluita.

Kun lapsen tai nuoren elämä menee solmuun, on 
tärkeää, että apua on helposti saatavilla. Uudet 
digitaaliset toimintatavat täydentävät sosiaali-
työn keinovalikoimaa. Se on mahdollisuus auttaa 
nuoria ihmisiä ajoissa.

Digisosiaalityön visio vastaa lasten ja nuorten 
esittämiin toiveisiin ja huolenaiheisiin. Tutustu 
ratkaisuihin ja mieti, miten sinun organisaatiossasi 
saadaan digistä hyödyt irti lasten ja nuorten 
parhaaksi.

Miksi tämä kannattaa?

Tavoitat lapset ja nuoret ajoissa, ennen kuin 
tilanteet kriisiytyvät liian pitkälle.

Avoimuus ja joustavuus luovat luottamusta, jolloin 
asiakkaiden on helpompi sitoutua palveluihin.
Ammattilaisten työaikaa saadaan siirrettyä 
hallinnoinnista ja koordinoinnista lasten ja 
nuorten suoraan auttamiseen.

Digitaalisuuden avulla saadaan autettua nopeasti 
ja joustavasti niitä, joille digiapu riittää. Samalla 
saadaan ammattilaisille enemmän aikaa auttaa 
niitä, jotka tarvitsevat henkilökohtaisempaa apua.
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DIGISOSIAALITYÖN RATKAISUJA  
ASIAKKAAN POLULLA
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1. ME VARMISTAMME, ETTÄ LAPSET JA  
NUORET TIETÄVÄT, MISTÄ APUA SAA

Mitä lasten ja nuorten mielessä 
liikkuu, kun avun tarve herää?

• Mulla on hätä ja pelottaa! Auttaisipa joku!

• Ahdistaa. En tiedä mistä on kyse.

• Mistä löydän apua? Kuka tällaisessa  
asiassa voi auttaa?

• Mihin tietoon voin luottaa?

• Onko ongelmani tarpeeksi iso?  
Voinko pyytää tähän apua?

• Voinko luottaa aikuisiin, kun kerron  
heille huolistani?

• Miten ja keneen otan yhteyttä? Miten tämä 
homma toimii?

• Musta tehtiin lastensuojeluilmoitus.  
Mitä tää tarkoittaa?

• Ovatko ammattilaiset luotettavia?

• Kokeeko joku muu samaa?

Näin digi täydentää palveluita 
ja auttaa vastaamaan lasten ja 
nuorten tarpeisiin

• Verkkosivuiltamme löytyy lapsen tai nuoren 
kaipaamaa tietoa hänelle ymmärrettävällä, 
lähestyttävällä ja saavutettavalla tavalla.

• Tarjoamme lapsille ja nuorille tietoa sellaisessa 
muodossa, joka rauhoittaa kriisin keskellä ja 
luo luottamuksen siihen, että apua on tarjolla.

• Verkkosivumme löytyvät hakukoneilla lasten ja 
nuorten käyttämillä arkisilla ilmaisuilla kuten 
“mua ahistaa”.

• Palvelumme löytyvät kaikista nuorten käyt-
tämistä some-kanavista ja palveluitamme 
markkinoidaan kohdennetusti nuorille heitä 
kiinnostavilla tavoilla.



9 pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo

2. ME VARMISTAMME, ETTÄ LAPSET JA  
NUORET USKALTAVAT JA PYSTYVÄT  
HAKEMAAN MEILTÄ APUA

Mitä lasten ja nuorten mielessä 
liikkuu, kun he hakevat apua?

• Uskallanko kertoa ongelmistani?  
Mitä siitä seuraa?

• Tehdäänkö musta heti lastensuojeluilmoitus?

• Mitä musta ajatellaan, jos kerron? Hävettää!

• Mihin tietojani käytetään?

• Entä jos mua ei uskota?

• Ymmärtääkö kukaan huonoa oloani?

• Voiko yhteyttä ottaa mitenkään  
muuten kuin soittamalla?

• Onko meidän kylällä mulle mitään apua?

• Entä jos paha olo iskee yöllä tai illalla?

• Kerrotaanko tästä vanhemmille?

• Saavatko kaverit tietää?

Näin digi täydentää palveluita 
ja auttaa vastaamaan lasten ja 
nuorten tarpeisiin

• Verkkosivuillamme on työkaluja, jotka mahdol-
listavat oman tilanteen pohtimisen rauhassa 
(esim. chatbot, testit, omahoito).

• Meihin voi ottaa yhteyttä tietoturvallisesti  
chatillä, tarvittaessa myös nimettömänä.

• Kaikessa viestinnässämme puhutaan nuorelle 
ymmärrettävää kieltä sävyllä, joka vahvistaa 
luottamusta ja turvallisuuden tunnetta (esim. 
työntekijämme on esitelty verkkosivuillamme).

• Työntekijämme on koulutettu verkko- 
kohtaamiseen.

• Chatissa nuori voi jutella saman työntekijän 
kanssa monta kertaa, kunnes on valmis kasvok-
kaiseen tapaamiseen.

• Käytössämme on sähköinen järjestelmä, jossa 
nuori voi tarvittaessa tehdä lastensuojeluilmoi-
tuksen itse tai yhdessä ammattilaisen kanssa 
sekä seurata ilmoituksen etenemistä.

• Työntekijämme kertovat nuorelle aina hänen 
oikeuksistaan ja auttavat häntä ymmärtämään 
itseään koskevia prosesseja. Samat tiedot 
löytyvät myös verkkosivuiltamme.
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Mitä lasten ja nuorten mielessä 
liikkuu, kun hän on avun piirissä?

• Ammattilaisille jutteleminen ahdistaa! Toivotta-
vasti mun ei tarvitse kertoa tätä kaikkea kuin 
yhdelle aikuiselle.

• Mitä jos ne ei usko mua?

• Mitä jos en uskallakaan kertoa kaikkea?

• Saako nyt kaikki tietää, että käyn  
tapaamassa sossua?

• Kertooko ne vanhemmille? Entä jos ne suuttuu?

• Täytyykö mun olla pois koulusta ja harrastuk-
sista tän takia?

• Mitä seuraavaksi tapahtuu? Miksi?

• Mistä saan apua, kun mua ahdistaa myös yöllä?

• Voinko luottaa näihin ammattilaisiin? Entä jos 
joku ei toimikaan oikein?

• Mitä tietoja musta tallennetaan ja kuka niitä 
tietoja näkee?

Näin digi täydentää palveluita 
ja auttaa vastaamaan lasten ja 
nuorten tarpeisiin

Helppoa yhteydenpitoa:
• Tarjoamme nuorelle monia eri tapoja olla 

yhteydessä työntekijöihinsä. Nuori voi itse 
valita, haluaako soittaa videopuhelun, lähettää 
viestiä vai jutella chatissa.

• Kun oma työntekijä ei ole paikalla, meillä on 
tarjolla tueksi omahoito-ohjelmia ja kriisichat.

Avointa ja joustavaa työskentelyä:
• Kirjaukset tehdään aina yhdessä lasten ja 

nuoren kanssa ja heille ymmärrettävällä 
tavalla.

• Käytössämme on asiakastietojärjestelmä, jonka 
kautta nuori löytää työntekijöidensä yhteys-
tiedot, voi ottaa yhteyttä, seurata prosessinsa 
etenemistä sekä tarkastella ja kommentoida 
itseään koskevia kirjauksia.

• Hyödynnämme työskentelyssä erilaisia 
sähköisiä työkaluja, joita nuori ja hänen 
perheensä voivat käyttää tapaamisten välillä 

(esim. sähköiset päiväkirjat, fiilismittarit).

• Työskentelemme sen eteen, että nuorta 
koskeva tieto olisi automaattisesti sitä tarvit-
sevien ammattilaisten saatavilla ja että tieto-
järjestelmä tukee moniammatillisen yhteistyön 
organisointia.

• Hyödynnämme digitaalisuutta lisäämään 
palveluidemme saavutettavuutta.

Oikeudet turvataan:
• Tarjoamme nuorelle aina tietoa hänen oikeuk-

sistaan ymmärrettävällä tavalla, sekä tapaami-
sissa että verkkosivuilla ja asiakasportaalissa.

• Sosiaaliasiamieheen saa yhteyden sähköisesti 
helposti.

Haluamme kehittyä:
• Kehitämme palveluamme jatkuvasti. Jokaisen 

kohtaamisen jälkeen kysymme nuorelta palau-
tetta siitä, kokeeko hän tulleensa kuulluksi 
ja autetuksi. Palaute kysytään anonyymisti 
digitaalisen työkalun avulla niin, että nuori voi 
kokea olonsa turvalliseksi.

3. ME VARMISTAMME, ETTÄ MEILTÄ SAA APUA 
JOUSTAVASTI LASTEN JA NUORTEN ARKEEN 
SOPIVALLA TAVALLA
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Mitä lasten ja nuorten mielessä 
liikkuu avun saamisen jälkeen?

• Mitä teen, jos tarvitsenkin apua vielä uudes-
taan?

• Kiinnostaisi jutella sellaisten nuorten kanssa, 
jotka ovat käyneet saman läpi. Miten se  
onnistuisi?

• Voinko jotenkin vaikuttaa siihen, että palvelut 
toimisivat seuraaville nuorille paremmin?

Näin digi täydentää palveluita 
ja auttaa vastaamaan lasten ja 
nuorten tarpeisiin

• Asiakkuuden päättyessä suosittelemme lapsille 
ja nuorille omahoito-ohjelmia, jotka tukevat 
hyvinvointia, vaikka varsinaisen palvelun tarve 
päättyy.

• Kerromme verkkosivuillamme selkeästi miten 
voi toimia, jos avun tarve uusiutuu.

• Meillä on käytössä kehittäjäasiakkaiden verk-
koyhteisö, jonka kautta voi antaa palautetta ja 
osallistua kehittämiseen eri tavoin, myös vain 
lyhyen ajan.

• Meillä on tarjolla sähköisiä vertaistukiryhmiä, 
joihin voi tulla mukaan myös asiakkuuden 
jälkeen.

4. ME VARMISTAMME, ETTÄ APU KANTAA 
MYÖS PALVELUN JÄLKEEN
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Miten vien digisosiaalityön ratkaisut käytäntöön?
Miten johdan sosiaalityön digimuutosta?

JOHTAJAN MUISTILISTA
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6
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Digitaalisuus tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia lasten ja nuorten pa-
rempaan auttamiseen sosiaalityössä. Kun otamme uudet välineet käyttöön, 
vastaamme entistä joustavammin lasten ja nuorten tarpeisiin.

Nämä johtamisen periaatteet auttavat viemään digimuutosta eteenpäin 
myös kiireen ja muutosten keskellä.

Muutoksen johtaminen on ihmistyötä, ei teknologiaa. 
Avoin ja kiinnostunut asenne, kysymysten kysyminen ja 
tilan antaminen innokkaille kehittäjille vie jo pitkälle.  
Vahvista innostusta ja  
kehittämisen kulttuuria!

Tunnista asiakastyön kohdat, joissa 
digistä voisi teillä olla eniten hyötyä. 
Aloita niistä. Mikä helpottaisi arkista 
yhteydenpitoa asiakkaiden kanssa tai 
avun löytämistä? Mikä tekisi yhteis-
työn asiakkaille itselleen mahdolli-
simman helpoksi ja sujuvaksi? Minkä 
ongelman tai pullonkaulan digi voisi 
teillä ratkaista juuri nyt?

Sosiaalityössä digi on usein pieniä ja arkisia asioita, 
ei pelkästään isoja tietojärjestelmäratkaisuja. Tue ja 
kannusta tiimiäsi kokeilemaan uutta sopivan kokoisin 
askelin. Ovatko verkkosivujen tekstit kunnossa? Käyte-
täänkö meillä etäyhteyksiä? Mitä pelisääntöjä tarvit-
semme somettamiseen työyhteyksissä?

Digityökaluihin saattaa liittyä työyhteisössä huolen-
aiheita ja epävarmuuksia. Käsitelkää näitä avoimesti 
yhdessä ja etsikää aktiivisesti ratkaisuja.  
Tietoturva, tekninen osaaminen ja työn  
pelisäännöt ovat asioita, joihin löytyy  
jo muualla testattuja hyviä käytäntöjä  
ja toimintamalleja.

Digisosiaalityö kehittyy nopeasti. Hyviä 
malleja ja käytäntöjä luodaan ripeään 
tahtiin ja tietoa niistä on jatkuvasti 
paremmin saatavilla. Pidä yhteyttä 
muihin kehittäjiin, seuraa keskustelua ja 
opi uutta. Kaikkea ei tarvitse tietää eikä 
osata itse - mutta on hyödyllistä tietää, 
mistä tietoa löytyy ja keneltä voit kysyä 
tarvittaessa.

Uuden opettelu kollegoiden kanssa 
madaltaa kynnystä ja on tavallisesti 
hauskempaa kuin yksin puurta-
minen.

Tunnista tiimisi osaamiset ja vahvuudet 
digikehittämisessä. Anna lupa käyttää 
työaikaa yhteisten tavoitteiden edistämiseen, 
kouluttautua ja opetella uutta. Varmista, että 
työkalut ja ohjelmistot ovat ajan  
tasalla. Anna tilaa ja tukea  
muutokselle silloinkin, kun  
oma työtilanteesi ei sallii  
paneutumista uuden  
kehittämiseen.

Sinä voit johtaa tätä muutosta
Tunnista hyödyt 
asiakkaalle

Aloita pienestä

Käykää yhdessä 
huolenaiheet läpi

Kysy apua kun tarvitset

Opetelkaa 
uutta yhdessä

Luo edellytykset  
muutokselle
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NÄKÖKULMIA DIGISOSIAALITYÖN JOHTAMISEEN

Visio digisosiaalityön ratkaisuista voi 
toteutua vain, jos ratkaisut johde-
taan käytäntöön.

Haluamme rohkaista sinua, sosiaalialan johtaja, 
sillä sinulla on kykyä ja osaamista digisosiaalityön 
johtamiseen. Digisosiaalityön johtaminen ei 
edellytä syvällistä tietotekniikan osaamista, vaan 
kyse on muutosjohtamisesta.

Marraskuussa 2020 kokosimme näkökulmia 
kokeneilta johtajilta blogiteksteinä, järjestimme 
Digisosiaalityön tulevaisuus -webinaarin ja 
keskustelimme aiheesta eSosiaalityön mahdolli-
suudet Facebook-ryhmässä. 

Toivomme, että nämä antavat lisää ajattelemisen 
aihetta matkalla kohti entistä parempia sosiaali-
palveluita!

Videosarja: Keusoten lastensuojelun 
digisuunnitelma

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä on tehty 
lastensuojelun digisuunnitelma tietohallinnon ja 
lastensuojelun yhteistyönä. Digisosiaalityö-hank-
keen Sonja Soini haastatteli Keusoten lasten-
suojelun johtava asiantuntija Johanna Tervasta ja 
ICT-kehittämispäällikkö Sami Piispaa aiheesta. 
Haastatteluista koostettiin kolmen videon sarja.

Webinaari: asiakaskokemuksen ja 
organisaatiokulttuurin johtaminen

Torstaina 5.11.2020 järjestettiin Digisosiaalityön 
tulevaisuus -webinaari, jossa Kari Korkiakoski 
kertoi asiakaskokemuksen johtamisesta ja Satu 
Irisvik tarjosi näkökulmia organisaatiokulttuurin 
johtamiseen.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8byT84yW39xpaPH9yuNAS_LcX_vBSAXa
https://www.youtube.com/watch?v=sdQXksMzlpU
https://www.youtube.com/watch?v=sdQXksMzlpU
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NÄKÖKULMIA JOHTAMISEEN - TARJA KAUPPILAN BLOGI 

MUUTOSVOIMAKSI SOSIAALITYÖN  
DIGITALISAATIOON
Tänä keväänä julkaistu visio siitä, millaista olisi 
digitaalisesti tuettu sosiaalityö, on mielenkiin-
toinen. Miten edetä visiosta strategiaan, miten 
saada strategia konkreettiseksi toiminnaksi? 
Onko johtamisymmärryksestä sosiaalityössä 
apua tähän?

Muutoksen johtaminen sosiaalityössä on ihmis- ja 
vuorovaikutustyötä sekä teknologiaa. Kyllä digi-
talisaatio on sosiaalityönkin tavoittanut monessa, 
mutta eri asia on, miten hyvin olemme sen 
mahdollisuudet ymmärtäneet tai hyödyntäneet. 
Puhumattakaan siitä, olemmeko huomanneet 
riskit ja uhkat, joita työn tekniseen tukemiseen 
väistämättä liittyy.

Etenemisen ponnistuslaudaksi ja  
johtamisen ohjenuoraksi tarvitsemme 
yhteisen tilannekuvan.

Kaiken ei tarvitse aina olla upouutta. Tuttuun 
SWOT-taulukkoon voi keskustellen kirjata, mistä 
kaikesta ’digisosiaalityössä’ ainakin on kyse minun 
ja meidän työssämme. Ilman rauhallista ja moni-
näkökulmaista keskustelua on vaikea synnyttää 
yhteistä, jaettua ymmärrystä. Etenemisen 
ponnistuslaudaksi ja johtamisen ohjenuoraksi – 
niin oman itsemme johtamisen kuin toistenkin 
– tarvitsemme yhteisen tilannekuvan. Vuoropuhe-
lulla se syntyy.

Mitä monimutkaisempia ovat maailma ja pulmat 
ympärillämme, sitä yksinkertaisempia olisi oltava 
ratkaisuja hakevan organisaation rakenteiden, 
toimintaprosessien ja pelisääntöjen. Lisää 
sokkeloisuutta tai hierarkioita ei kannata tarjota 
ratkaisuksi, mikäli on uskomista Kirsi Pihan ja Mika 
Sutisen kirjaamaan modernin muutosjohtamisen 
teokseen Muutosvoima (2020). Uutisvuoto-oh-
jelman peruskommenttia mukaillen: miksipä 
emme uskoisi.

Mitä paremmin teknologialla pystytään 
yksinkertaistamaan, sujuvoittamaan ja 
siten keventämään sosiaalityön ja sen 
johtamisen arkea, sitä parempi.

Sama logiikka pätee mielestäni digitalisaatiosta 
haettuun tukeen: mitä paremmin teknologialla 

pystytään yksinkertaistamaan, sujuvoittamaan 
ja siten keventämään sosiaalityön ja sen johta-
misen arkea, sitä parempi. Digiprojekteissa olen 
todennut, että tietoteknisissä ratkaisuissa ei 
kannata lähteä ’rekka-autolla kioskille’. Kurina-
laisuutta tässä tarvitaan, tiukkaakin johtamista. 
Kaikkea sitä, mitä tekniikalla voisi tehdä, ei 
tarvitse, ei kannata, eikä edes saa tehdä.

Niin omat kuin organisaation perusarvot ja 
toimintaperiaatteet testataan, kun asiantuntijat 
joutuvat tekemään ratkaisujaan ilman, että olisi 
välittömästi kollegan tai esimiehen apua saata-
villa. Pihan ja Sutisen (2020, 147) mukaan johdon 
ihmiskäsitys ja maailmankäsitys ovat muutosvoi-
massa ratkaisevia. Käsitteet ovat sosiaalityölle 
tuttuja ja vahvasti arvolatautuneita. Itsenäisessä 
asiantuntijatyössä on oltava niin omat kuin 
yhteiset arvot kirkkaana mielessä, olivatpa 
välineet digitaalisia tai muita mahdollisia. Sama 
pätee sosiaalityön muutosjohtamiseen ja työn 
digitalisaation edistämiseen.

Mitä avoimemmin asioita voidaan sosiaalityössä 
tehdä yhdessä, mitä enemmän asiakas ja 
läheisensä voivat eri tilanteissa osallistua, sitä 
parempi. Viime kädessä muotoilemme yhdessä 
asiakkaiden elämän tulevaisuutta, jonka omis-
tajaohjaus on tärkeä tunnistaa, tunnustaa ja 
sitä tukea myös digitaalisin keinoin. Sama toimii 
sosiaalityön kehittämisessä, johtamisessa ja 
johtamisen kehittämisessä: mitä avoimemmin ja 
enemmän asiantuntijat osallistuvat oman työnsä 
vastuulliseen digitalisaation edistämiseen, sitä 
parempi.

Tarja Kauppila 
Johtaja, Itä-Suomen  
sosiaalialan osaamiskeskus

Mainittu teos: 
Kirsi Piha & Mika Sutinen, 2020. Muutosvoima.  
Tutkimusmatka moderniin muutosjohtamiseen. Alma Talent, Helsinki.
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NÄKÖKULMIA JOHTAMISEEN - KATI AIKION BLOGI 

DIGITAALISET PALVELUT SOSIAALITYÖSSÄ 
– MITEN JOHTAA JA LUODA EDELLYTYKSET  
KEHITTÄMISTYÖLLE?

Sodankylän upouudessa hyvinvointikeskus Sopu-
kassa digitaalisten palveluiden kehittämistyötä 
on ollut suhteellisen helppo käynnistää. Koko 
rakentamisen ajan painotettiin sitä, että kiin-
teistön rakentaminen tarjoaa otollisen tilaisuuden 
rakentaa uudelleen myös toimintoja. Henkilöstöä 
motivoitiin kyseenalaistamaan vanhoja toimin-
tamalleja ja suuntaamaan katse tulevaisuuteen; 
haluttiin uudenlaisia ja aikaansa edellä olevia 
palveluita, uusia tilaratkaisuja uusille toiminnoille. 
Kävimme tutustumassa erilaisiin hyvinvointikes-
kuksiin ja haimme ideoita. Muutaman kerran 
huomasimme, että Suomessa digitaalisten palve-
luiden kehittämistyössä ei ole mestaria.

Samanaikaisesti hyvinvointikeskus Sopukan 
kiinteistön valmistumisen kanssa, perustettiin 
Sodankylän perhekeskus, jonka tavoitteena on 
integroida sosiaali- ja terveyspalvelut joustavaksi 
kokonaisuudeksi asiakkaille. Perhekeskus sisältää 
sosiaalityön, mielenterveystyön, kasvatus- ja 
perheneuvonnan sekä terveysneuvonnan palvelut. 
Perhekeskuksen henkilöstö muutti saman katon 
alle kolmesta eri osoitteesta, joka on tarkoit-
tanut kolmen erilaisen työyhteisökulttuurin 
yhteensovittamista ja sosiaalin ja terveyden 
fyysistä läheisyyttä. Toiminnalliset muutokset 
ovat tarkoittaneet sosiaalipalveluissa mm 
ydinpalveluiden määrittelyä, palveluprosessien 
mallintamista, sähköisiin palveluihin tutustumista 
ja käyttöönottoa.

Korona ja kehittäjäasiakkaat 
kannustavat digipalveluihin

Keväällä 2020 digitaalisten palveluiden kehit-
täminen sai uuden sykäyksen. Kun hallitus 
julisti poikkeustilan, henkilöstön motivaatio 
digipalveluiden käyttöön nousi uudelle tasolle. 
Muutamassa päivässä kaikilla ammattilaisilla oli 
kotonaan tarvittavat etätyökalut: kannettavat 
tietokoneet, tarvittavat ohjelmat ja VPN-yh-

teydet sekä muu henkilön mukaan räätälöity 
tarvittava rekvisiitta.

Koronakeväänä siirryimme lennosta tekemään 
etäsosiaalityötä, etäkasvatus- ja perheneuvontaa, 
etäperhetyötä, etäpalveluohjausta. Koska kyse 
oli poikkeustilanteesta, huomasimme että myös 
asiakkaiden asenne siirtyä digipalveluihin oli 
monilla kohdallaan. Kaikilla ei kuitenkaan ollut 
tarvittavia valmiuksia ja infraa etäpalveluille. 
Erityistä huolta kannoimme huono-osaisista asia-
kasperheistä. Toimeentulotuen keinoin hankimme 
muutamille perheille tarvittavat koneet ja yhte-
ydet. Perheen omat työntekijät tukivat välineiden 
käyttöönotossa.

Kun hallitus julisti poikkeustilan, henki-
löstön motivaatio digipalveluiden käyttöön 
nousi uudelle tasolle.

Digipalvelut sosiaalityössä ovat tarkoittaneet 
käytännössä sitä, että työntekijä on ottanut 
asiakkaaseen videopuheluita Virtu- tai Teams-yh-
teydellä. Asioita on hoidettu etävastaanotoilla 
ja ajoittain mukana on ollut useampi työntekijä. 
Perhekeskuksen perustaminen tarkoitti myös 

Sodankylän hyvinvointikeskus Sopukan henkilökunta upouuden 
rakennuksen edessä syksyllä 2020. Kuva: Tuula Lampela.
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uusien sähköisten ratkaisujen käyttöönottoa ja 
perhekeskuksen verkkosivujen luontia. Verkkosi-
vuilla asiakkaille tarjotaan mahdollisuutta chatin 
käyttöön. Chatiin vastataan jokainen arkiaamu 
viivytyksettä. Samanaikaisesti asiakaschatin 
perustamisen kanssa, avattiin ammattilaisten 
välinen chat. Ammattilaisten chat tarjoaa 
sote-ammattilaisille kanavan nopeaan sisäiseen 
tiedonvaihtoon. Chatin toimivuus edellyttää 
sitä, että on olemassa työntekijäryhmiä, joiden 
toimenkuviin kuuluu kysymyksiin vastaaminen. 
Meillä Sopukassa chatiin vastaavat palvelu- ja 
sosiaaliohjaaja. Perhekeskuksen nettisivuille 
halusimme 24/7 -periaatteella toimivan Hae Apua 
-napin. Napin ”painamisen” jälkeen kansalaiselle 
avautuu täytettävä lomake, johon voi kirjata syyn 
yhteydenottoonsa ja määritellä ongelmaansa ja 
avuntarvettaan.

Asiakkaat ovat usein valmiimpia sähköisten 
palveluiden hyödyntämiseen kuin ammatti-
laiset.

Kehittämisen tueksi olemme rekrytoineet perhe-
keskuksen käyttäjiä kehittäjäasiakkaiksi. Asiak-
kaat ovat usein valmiimpia sähköisten palveluiden 
hyödyntämiseen kuin ammattilaiset. Kehittä-
jäasiakkaat esittävät raikkaita ideoita suoraan 
sosiaalityöhön siirrettäväksi. Digitaalisten palve-
luiden hyödyntämisessä asiakkaiden näkökulman 
tuominen avaa asiaa ammattilaisille enemmän 
kuin esimiehen perustelut. Walk in-, puhelin- ja 
postipalveluiden rinnalla, sähköisille palveluille 
on oma paikkansa. Itse havahduin ikäihmisten 
kehittäjäryhmässä huomaamaan, miten valmiita 
osallistujat olivat käyttämään sähköisiä palveluita. 
Ikäihmisten kehittäjäryhmä, jossa osallistujien 
keski-ikä oli 80 vuotta, toivoi yhteydenottoja 
FaceTimella ja WhatsAppilla. Kukaan ei halunnut 
kirjeitä, eikä puhelinsoittoa.

Sähköisten palveluiden kehittäminen vaatii suun-
nitelmallista työotetta. Kuntaorganisaatiossa 
täytyy osata ennakoida, mitä uusia työvälineitä 
on tarkoituksenmukaista hyödyntää. Jotkut 
sovellukset ottavat heti tuulta purjeisiinsa. Yksi 
tällainen applikaatio on lastensuojelun ja päihde-
palveluiden yhteistyössä hyödyntämä Previct-ter-
veyspalvelualusta. Sovelluksen huonosta nimestä 
huolimatta, sovellus on otettu ilolla vastaan 
helppokäyttöisenä tukena päihderiippuvuuden 
hoidossa. Lastensuojelutilanteissa vanhempien 
on helppo applikaation avulla osoittaa päih-
teettömyytensä tai tuen tarpeensa. Alkometriä 

muistuttava laite antaa lastensuojelulle juuri sitä 
tietoa, jota se tarvitsee jatkuvaan arviointiinsa. 
Tämänkin sovelluksen käyttöönotto vaati useita 
esittelyitä, motivointia ja kokeilusta sopimista.

Eikö Strömsössä ole digipalveluita? 
Miksi tämä ei onnistu?

Melko pian etäpalveluihin siirtymisen myötä 
huomasimme pohtivamme sitä, mihin tilanteisiin 
etäpalvelut soveltuvat. Ihannetilanteessa olisimme 
ehtineet harjoitella uusilla työvälineillä ja sopia 
paremmin yhteisistä toimintaperiaatteista. 
Korona kannusti kokeilemaan ja yrittämään 
estottomasti, mutta etenkin terapiatyön koettiin 
vaikeutuvan etäyhteydellä. Vuorovaikutukseen 
olennaisesti kuuluva nonverbaalinen viestintä jää 
etäyhteyksin puutteelliseksi. Toisaalta esimiehelle 
kerrottiin nuorista asiakkaista, joille etäpalvelut 
tuntuivat sopivan paremmin kuin perinteiset työs-
kentelymuodot. Kuulin myös tilanteesta, jossa 
asiakasta ei oltu onnistuttu saamaan tulemaan 
toimistolle, mutta joka yllättäen avasi oikeaan 
aikaan hänelle lähetetyn linkin. Etäratkaisujen 
tarjoaminen merkitsi asiakkaan palvelutarjot-
timen laajentamista.

Työntekijältä oletettiin nopeaa reagointia 
tilanteessa, jossa kuvaruudulle ilmestyi 
perheväkivaltatilanne livenä.

Luonnollisesti päivystysluonteiseen työhön etäpal-
velut eivät sovellu kuin poikkeustilanteissa. Joskus 
työ muuttuu kriisityöksi kesken tavanomaisen 
videovastaanottotyön, josta saimme keväällä 
kokemuksia. Työntekijältä oletettiin nopeaa 
reagointia tilanteessa, jossa kuvaruudulle ilmestyi 
perheväkivaltatilanne livenä siten, että osapuolet 
unohtivat kokonaan kuvayhteyden. Videopuhelun 
avulla tilanne välittyi työntekijälle aitona, realis-
tisen karuna, ilman viivettä ja sen perusteella 
päästiin tekemään tarvittavat lastensuojelupää-
tökset.

Asiakaschatin käyttöönotto on ollut yllättävän 
hidasta markkinoinnista huolimatta. Perhekes-
kuksen uusia palveluja on pyritty nostamaan esille 
aina sopivassa yhteydessä mm paikallislehdessä 
tiedotteilla, nettisivuilla, somessa, juhlapuheissa. 
Kysymyksiä herättää se, miksi sote-palveluissa 
chatia ei koeta tarkoituksenmukaiseksi yhteyden-
ottokanavaksi, vaikka siihen olemme tottuneet 
pankkien, vakuutusyhtiöiden ja kauppojen kanssa. 
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Myös ammattilaisten välisen chatin käyttöön-
otto on ollut hidasta. Rajapinta sosiaalisen ja 
terveyden välissä on näkynyt selkeästi. Tavoite, 
että ammattilaisten välinen chat edesauttaisi 
sote-integraatiota ei ole ainakaan toistaiseksi 
toteutunut. Toisaalta sekin ajatus on käynyt 
mielessä, että Sodankylän kokoisella paikkakun-
nalla tuen tarpeessa olevat asiakkaat löytyvät 
muutoinkin hyvän palvelujärjestelmän kautta. On 
harvinaista, että asiakkuuteen tulee perhe, josta 
ei ole mitään ennakkotietoa. Olemme pohtineet 
sitä, onko yhteydenottokanavia nykyisellään jo 
riittävästi.

Paljon keskustelua on aiheuttanut sen pohdinta, 
minkälaisia teknisiä ominaisuuksia chatilla pitää 
olla. Periaatteessa chat-ratkaisuja on monenlaisia 
ja niissä on erilaisia yksityiskohtia. Itse tykäs-
tyimme ajatukseen hankkia chat sekä asiakkaille 
että ammattilaisille samalta palveluntuottajalta 
(FCGFlowmedik). Hankinnoista päättävälle 
esimiehelle ratkaisevaa on se, miten uudenlaisia 
ratkaisuja myydään kunta-alalle. Kun kyse on 
uudenlaisista ratkaisuista, olennaista ei ole 
valmis tuote, vaan sen ”tuotekehittelyyn” osal-
listuminen. Omissa hankinnoissa pyrimme siihen, 
että pääsemme kertomaan toiveitamme, jotka 
näkyvät valmiissa tuotteessa. Olemme halunneet 
olla kehittämiskumppaneita. Eri ratkaisujen väliset 
tietosuojaan liittyvät haasteet ovat aiheuttaneet 
myös keskustelua. Ammattilaistenkin arviot 
tietosuojan riittävyydestä mm. dokumentteja 
chatissa jaettaessa ovat vaihdelleet. Sosiaalialan 
ammattilaisella ei voi olla näkemystä digitaalisten 
ratkaisujen teknisistä ominaisuuksista; täytyy vain 
osata esittää oikeanlaisia kysymyksiä ja luottaa 
saatuihin vastauksiin.

Omissa hankinnoissa pyrimme siihen, että 
pääsemme kertomaan toiveitamme, jotka 
näkyvät valmiissa tuotteessa.

Hae Apua -napin käyttö on kuntalaiselle yksin-
kertaista; huolet kirjataan yhdelle lomakkeelle ja 
odotetaan vastausta parin vuorokauden sisällä. 
Lomakkeen jatkotyöstäminen ammattilaisen 
pöydällä on haastavampaa. Hae Apua -nappi 
tuo esille kuntalaisten kokemia ongelmia, jotka 
eivät välttämättä liity perhekeskuksen palveluihin. 
Apua saatetaan hakea akuuttivastaanoton ajan-
varausongelmiin tai ikäihmisen muistisairauteen 
liittyen. Luonnollisesti palveluohjaaja siirtää asian 
oikean ammattilaisen ratkaistavaksi. Apua on 
saatettu hakea myös nimettömänä ja uhkaavaan 

sävyyn, jolloin olemme joutuneet miettimään 
oikeita keinoja reagoida tilanteeseen sopivilla 
turvajärjestelyillä.

Kehittäjäasiakkaat ovat kaivanneet isompaa arse-
naalia sähköisiin lomakkeisiin. Itsellenikin on vielä 
mysteeri, miksi sähköisten lomakkeiden luominen 
ja käyttöönotto on niin vaikeaa. Niin kauan 
kuin ammattilaiset eivät itse osaa nähdä asian 
tärkeyttä ja pitäytyvät vanhassa, niin kauan asiat 
säilyvät muuttumattomina. Olemme perinteisesti 
hyödyntäneet kehittäjäasiakkaita aina, kun palve-
lujärjestelmää on kehitetty. Koronan seurauksena 
kehittäjäasiakastoimintaa ei kuitenkaan ole saatu 
toimimaan suunnitelmallisesti.

Miten sosiaalityön digitalisaa-
tiota johdetaan? Mihin kannattaa 
kompastua?

Sosiaalityön johtaminen kohti digitaalisia palve-
luita ei voi toteutua muutoin kuin kompastellen. 
Kehittämis- ja muutostyön johtaminen vaatii 
sinnikkyyttä, mutta toisaalta muutokselle ei 
tänä päivänä ole vaihtoehtoa. Vaikka keskustelu 
uudenlaisen työkulttuurin luomisesta on jatkuvaa, 
silti pohdin, että keskustelulle pitäisi olla vielä 
enemmän aikaa. Palautetta pitäisi antaa jatku-
vasti olennaisista asioista. Parhaimmillaan uuden 
luominen lisää henkilöstön työtyytyväisyyttä, 
mutta aika usein huomaan ajattelevani, että jo 
itse perussosiaalityön tekeminen on suoritus 
sinänsä. Sosiaalityön vaatimukset alkaen määrä-
aikojen noudattamisesta eri työvälineiden ja 
-menetelmien käyttöön ja vuorovaikutustaitojen 
hallintaan saakka, ovat hurjia. On ymmärret-
tävää, että sosiaalityön etävastaanotolla joskus 
ammattilainenkin unohtaa laittaa kameran päälle 
tai valitsee sanansa vähemmän rakentavasti. 
Joskus ammattilaisenkin huomio karkaa sivurai-
teille. Näistäkin asioista on pystyttävä puhumaan 
ammattilaisten kanssa ja sopimaan digityön 
pelisäännöistä.

Omassa työyhteisössämme on ollut mukava 
huomata, miten ymmärrys digitaalisista palve-
luista ei liity välttämättä ikään, vaikka nuorem-
milla työntekijöillä on monta kertaa paremmat 
valmiudet omaksua uusia asioita. Digitalisaatio 
tasa-arvoistaa myös työyhteisöä samalla kun 
se tasa-arvoistaa palveluiden saatavuutta 
reuna-alueilla. Johtamisen yksi tärkeä tehtävä 
on nähdä työyhteisön jäsenten eri vahvuudet. 
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Kaikilla tulee olla riittävät digitaidot, mutta 
johtamisen kannalta on hienoa päästä hyödyn-
tämään työntekijöiden erityistaitoja. Uusien 
sovellusten opetteleminen on toisille helpompaa 
kuin toisille. Johtajan on hyvä tunnustaa, että 
sähköisiä palveluita kehitettäessä itse ei voi, eikä 
tarvitsekaan olla teknisissä asioissa asiantuntija. 
Aina voi turvautua alan asiantuntijoihin, jos omat 
nörtintaidot eivät riitä. Digitaitojen opettelussa 

tarvitaan tukea ja on suurenmoista, jos tuki tulee 
omasta työyhteisöstä. Uudessa perhekeskukses-
samme on kehittämismyönteisiä ihmisiä; kaikkien 
toimenkuviin kuuluu kehittämistyö, mutta palve-
luohjaajan toimenkuvaan se on kirjattu vielä 
isommin kirjaimin.

Digitalisaatio tasa-arvoistaa myös työyh-
teisöä samalla kun se tasa-arvoistaa 
palveluiden saatavuutta reuna-alueilla.

Olennaisen tärkeää uusien välineiden käyttöön-
otossa on oikean laatuinen ja aikainen viestintä. 
Itse kipuilen koko ajan sen kanssa, että johta-
minen ei olisi pelkästään sähköpostilla viesti-
mistä. Aina pitäisi olla aikaa käydä työntekijän 
huoneessa ja vaihtaa pari sanaa. Kun luodaan 
uutta, väärinymmärrysten määrä on ainakin hyvä 
yrittää minimoida. Korona-ajan etäpalaverit ovat 
kirkastaneet johtajuuden merkitystä entisestään. 
Teams-palaverit on koettu varsinkin etätyössä 
tärkeinä tilannekuvan muodostamisen ja yhteis-
hengen ylläpitämisen kannalta.

Kuntaorganisaatiossa luottamusmiesjärjestelmä 
tuo oman sävynsä keskusteluun digipalveluista. 
Luottamushenkilöt voivat vaatia perusteluja, 

miksi sähköisen palveluiden kehitystyö vie oman 
aikansa. Miksi talousarviossa mittari ”kuinka 
monta uutta sähköistä palvelua on otettu 
käyttöön vuoden aikana”, ei välttämättä ole 
olennaisin kehitystyöstä kertova mittari. Olennai-
sempaa on se, että kokeiluja on tehty, on ereh-
dytty ja tehty virheitä, on epäonnistuttu ja saatu 
aikaan onnistumisia, ylitetty esteitä ja joskus on 
jopa päästy maaliin ja lopputuloksena on uusia 
digitaalisia ratkaisuja. Kuntaorganisaatiossa yksi 
olennainen johtajan tehtävä on käydä keskustelua 
päättäjien kanssa, kuulla heidän näkemyksiään ja 
viedä heille omia ammatillisia näkemyksiä.

Tukea kehittämistyöhön oman 
työn tutkimisesta, työnohjauksesta, 
koulutuksesta, systeemisestä ajatte-
lusta…

Tämän blogin kirjoittaminen merkitsi itselleni 
seisahtumista oman työn ääreen; oman työn 
tutkimisen prosessi lähti liikkeelle. Parinkym-
menen vuoden johtamiskokemuksella voi jo 
todeta, että muutostyö on helpompaa, kun 
siihen voi itse osallistua sisältä päin. Olen naut-
tinut kehittäjäasiakkaiden tapaamisista. Miten 
paljon omaa työtä on helpottanut perustelujen 
välittäminen eteenpäin asiakasnäkökulmasta 
ja asiakkaiden äänellä. Muutoksen suunnittelu, 
toteutus ja johtaminen helpottuvat, kun niihin voi 
itse osallistua. Myös työn koordinointi ja resurs-
sien hankkiminen ovat helpompaa, kun asiat osaa 
perustella ruohonjuuritasolta alkaen poliittisille 
päätöksentekijöille.

Oman työn tutkiminen vahvisti ajatuksen luoda 
lapsille ja nuorille oma sähköinen perhekeskus. 
Lasten ja nuorten yhteydenottoja helpottaisi 
paikka, johon saa yhteyden matalalla kynnyk-
sellä, joustavasti ajasta riippumatta. Sivuston 
luominen istuisi hyvin perhekeskus- ja sotekes-
kus-ideologiaan. Lastensuojelun näkökulmasta 
nuorille olisi hyvä olla areenoita, joissa he voivat 
käydä keskustelua julkisen sektorin ammatti-
laisten kanssa.

Etäpalvelut ovat onnistuneet silloin, kun 
asiakas kokee ne lähipalveluina.

Silloin kun uusia palveluita kehitetään, työntekijät 
tarvitsevat tukea. Kehittäjät hyötyvät koulutuk-
sesta ja mentoroinnista. Työnohjaus on tärkeä 

Sodankylän sosiaalipalveluiden työntekijät Nattastunturin sumui-
sella huipulla lokakuussa 2020. Kuva: Kati Aikion kotialbumi.
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tuki työssäjaksamiselle. Työyhteisössämme 
kaikille suositellaan työnohjausta, jonka antajan 
saa itse valita. Tukea kehittämistyöhön olemme 
hakeneet myös systeemisestä työskentelytavasta. 
Systeeminen työskentely painottaa ongelmien 
käsittelyä suhdeperusteisesti, hypoteesien 
hyödyntämistä asiakastyössä, tiimin yhteistoimin-
nallisuutta, uteliaisuutta ja joustavuutta. Vaikka 
systeemistä työskentelymallia hyödynnetään 
erityisesti lastensuojelussa, näen että sen perus-
periaatteet tukevat kaikenlaista kehittämistyötä 
reflektoivien keskustelujen ja avoimien hypotee-
sien esittämisen myötä.

Koronan avustuksella digipalvelut käynnistyvät ja 
monipuolistuvat pikkuhiljaa. Digitaaliset palvelut 
soveltuvat erityisen hyvin palveluohjauksen 
monikanavaiseen luonteeseen. Sosiaalityön 
palveluohjauksessa voidaan asiakkaan palvelutar-
vetta selvitellä ketterästi eri apuvälinein palvellen 
samalla tavalla Suomen maantieteellisesti toiseksi 
laajimman kunnan syrjäisimpiäkin kolkkia. 
Maantieteellisesti laajalla alueella sähköiset 
järjestelmät helpottavat palveluihin pääsyä. 
Etävastaanotot säästävät sekä työntekijöiden 
aikaa että kustannuksia. Ja tärkeintä kaikessa: 
etäpalvelut ovat onnistuneet silloin, kun asiakas 
kokee ne lähipalveluina – siinä meille harvaanasu-
tuilla seuduilla työskenteleville motivoiva haaste.

Kati Aikio 
Sosiaalityön johtaja,  
Sodankylä

NÄKÖKULMIA JOHTAMISEEN - HANNA TULENSALON BLOGI

KOKEMUKSIANI DIGITAALISEN  
SOSIAALITYÖN KEHITTÄMISESTÄ
Kun vuonna 2018 käynnistin digitaalisen sosi-
aalityön hankkeen, oli oma ymmärrykseni 
digitaalisen sosiaalityön sisällöstä vasta iduillaan. 
Kokemus digitaalisuudesta rajoittui lähinnä 
asiakastietojärjestelmän käyttöön. Olin kuitenkin 
omaksunut Camilla Granholmin (2016) väitös-
kirjassaan lanseeraaman sulautuvan sosiaalityön 
käsitteen, jonka mukaan työn tulisi olla kasvok-
kaisen ja virtuaalisen työn yhdistelmää. Siten, 
vaikka sosiaalityön palveluja kehitettäisiin myös 
digitaalisiksi, säilyisi kasvokkain tehtävän työn 
arvo ja käytännöt. Ymmärsin, että sulautuva sosi-
aalityö myös haastaisi tarkastelemaan uudelleen 
asiakkaiden osallisuutta sekä sosiaalityön avoi-
muutta. Koska osallisuus on ollut koko kehittä-
misurani yksi kantava periaate, oli kiinnostavaa 
lähteä tutkimaan, mitä digitaalisen sosiaalityön 
kehittäminen toisi osallisuusajatteluuni.

Kollega kysyi kehittämisen alussa hyväntahtoi-
sesti, että millä kompetenssilla tätä kehittämistä 
teemme. Vastasin silloin, että lähinnä innolla 
oppia ja tutustua uuteen. Oppimisen matka 
tämä kehittäminen mitä suurimmassa määrin 
onkin ollut. Onni on ollut saada oppaiksi taitavat 
työntekijät, joiden kokonaisvaltainen ajattelu 
ja asiakaslähtöinen toimintatapa sopivat hyvin 
yhteen omien periaatteideni kanssa.

Kollega kysyi kehittämisen alussa hyvän-
tahtoisesti, että millä kompetenssilla tätä 
kehittämistä teemme.

Kehittämisen matkalta tunnistan kohtia, joissa 
lamppu on syttynyt myös omassa päässä. 
Ensimmäinen kohta oli kokoava jäsennys siitä, 
mitä digitaalinen sosiaalityö voi olla: viestintää 
sosiaalityöstä ja palveluista, digitaalisia palveluja, 
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Hanna Tulensalo
Kehittämispäällikkö,  
Pelastakaa Lapset ry

tiedonhallintaa sekä ammattilaisten kouluttamista 
(lue tarkemmin Soini & Kovanen 2018).

Toinen oivalluksen kohta oli asiakkaan palvelu-
polku ja siihen asetetut olemassa olevat palvelut 
ja aukkopaikkojen paikantaminen. Vaikka 
lähtökohtani kehittämisessä on ollut asiakkaiden 
osallisuus, auttoi palvelupolku vielä lisää kääntä-
mään ajatusta organisaatiosta palvelun käyttäjiin.
Palvelupolku on ollut pohja, johon rakensimme 
isoa kuvaa siitä, mitä sosiaalityön digitalisaatio 
voi olla niin, että se parhaiten palvelee asiakkaita 
eli niitä ihmisiä jotka palveluja käyttävät ja tarvit-
sevat. Tämä kartta – digivisio – on nyt kaikkien 
hyödynnettävissä hankkeen tuotoksena. Toivon 
todella, että se palvelee monia tahoja kokonais-
valtaisen ja asiakaslähtöisen suunnitelman luomi-
sessa digitaalisille palveluille. Itselleni visio on ollut 
kolmas oivalluksen kohta.

Kokeilujen epäonnistumista ei tule pelätä, 
vaan hyödyntää niitä oppimisen alustana.

Neljänneksi ja koko kehittämisen kantavaksi oppi-
miskokemukseksi nostan rohkeat kokeilut ja niissä 
onnistumiset sekä epäonnistumiset. Kokeileminen 
on näkemykseni mukaan paras tapa tutustua ja 
lisätä ymmärrystä siitä, mikä käytännössä toimii 
ja mikä ei toimi, sekä mitä digitaalinen työ sosiaa-
lityön osana voi olla. Kokeilujen epäonnistumista 
ei tule pelätä, vaan hyödyntää niitä oppimisen 
alustana.

Kolmen vuoden kehittämisen ja sen myötä 
kehittämisen johtamisen näkökulmasta nostan 
esiin neljä omasta mielestäni keskeistä haastetta 
digitaalisen sosiaalityön jatkokehittämisessä. 
Ajattelen että näiden sudenkuoppien tiedosta-
minen voi jo sinällään olla ratkaisu niiden ylittä-
miseen.

1. Digitaalinen sosiaalityö tuo mukanaan lisää 
monitoimijuutta ja laventaa sosiaalialan työnte-
kijöiden roolia. Esimerkiksi viestintä on asia, jota 
ei helposti miellä kuuluvaksi sosiaalialan työhön, 
eivätkä viestinnän ammattilaiset välttämättä 
ole ykkösenä mielessä yhteistyökumppanina. 
Yhteistyö viestinnän ja IT:n ammattilaisten kanssa 
on kuitenkin välttämätöntä.

2. Kehittämisen tulisi olla asiakaslähtöistä ja 
asiakkaan käyttökokemukseen perustuvaa ja 
mielellään niin, että on ymmärrystä jo olemassa 
olevien palvelujen kokonaisuudesta – innostuksen 
puuskassa tehty kehittäminen voi luoda vielä 
uuden villin viidakon, jossa asiakas eksyy lukuisten 
sovellusten ja chattien viidakkoon. Tiedämme jo 
nyt, että palvelujärjestelmä on palvelujen käyttä-
jille monimutkainen ja epäselvä.

3. Toive ”yhdestä, testatusta ja hyväksi havai-
tusta” alustasta voi olla mahdoton toteuttaa. 
Tarvitsemme ymmärrystä siitä, että työ on koko 
ajan muutoksessa ja organisaatioissa täytyy 
olla osaamista myös eri alustojen vertailuun 
sekä intressejä kehittämisyhteistyöhön palvelun 
tuottajien kanssa.

4. Digitaalisuus on osa ihmisten arkipäivää ja 
digitaaliset ympäristöt osa arkiyhteisöjä. Niitä on 
mahdotonta ohittaa toimintaympäristöinä, joissa 
myös palvelujen tulisi toimia ja ammattilaisten 
olla läsnä. Sulautuvan sosiaalityön ja asiakkaan 
palvelupolun näkökulmasta digitaaliset välineet 
voivat monipuolistaa ja myös helpottaa avun 
saamista. Kokonaiskuvan luominen on kuitenkin 
välttämätöntä ja apuvälineeksi voi ottaa vaikkapa 
luomamme digivision!

Mainitut teokset:
Camilla Granholm (2016) Social work in digital transfer – blending 
services for the next generation. FSKC, Helsinki.

Sonja Soini ja Tarja Kovanen (2018) Vuorovaikutuksen monet mahdolli-
suudet verkossa. Teoksessa Päivi Petrelius & Pia Eriksson (toim.) Uudis-
tuva lastensuojelu: kohti asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoimintaa. 
THL 2018, s. 162-168.
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NÄKÖKULMIA JOHTAMISEEN - PETRI VIRTASEN BLOGI

MARRASKUUN MANIFESTI: 
LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖLLÄ  
ON EDESSÄ HIENO TULEVAISUUS
Latinankielisestä sanasta manifestum johdettu 
sana manifesti viittaa julkiseen julistukseen, 
joka tässä tapauksessa käsittelee lastensuo-
jelun sosiaalityötä. Lastensuojelun sosiaalityön 
sisältöjä tulee miettiä juuri, koska kansallinen 
lapsistrategia on valmistumassa parlamentaarisen 
komiteatyön osalta ja sosiaali- ja terveyspalvelu-
järjestelmän uudistamisen lakipaketti on menossa 
eduskuntaan.

Palvelujen digitalisoiminen  
on tärkeää, mutta se ei  
itsessään riitä

Lastensuojelun sosiaalityön kriisistä on puhuttu 
ainakin 30 vuotta. Puheenparsi lasten huonosta 
kohtelusta ja suoranaisesta heitteillejätöstä, 
resurssipulasta ja sosiaalityön keinojen riittä-
mättömyydestä on tullut tutuksi. Kun katsomme 
sitä, miten lasten hyvinvointi ja lapsen oikeuksia 
koskevat asiakokonaisuudet ovat olleet esillä 
poliittisella agendalla (esimerkiksi hallitusohjel-
massa ja ministeriöiden toimintasuunnitelmissa), 
voi vaan hämmästellä sitä, että samoja kehitys-
tavoitteita (esimerkiksi lapsivaikutusten arviointi 
osana säädösvalmistelua) toistetaan hallituksesta 
ja vuosikymmenestä toiseen ilman näkyviä 
tuloksia. Kansainvälisessä julkisen politiikan 
tutkimuskirjallisuudessa tätä ilmiötä kutsutaan 
institutionaaliseksi muistinmenetykseksi: valmis-
telu on tempoilevaa, uudistuksia käynnistetään 
aiempaa työtä hyödyntämättä, ja niin edelleen. 
Toivottavasti tulossa oleva kansallinen lapsistra-
tegia, jonka perusta on YK:n Lapsen oikeuksien 
sopimuksessa, rakentaa pohjaa entistä lapsi-
myönteisemmän Suomen rakentamisessa ja tuo 
johdonmukaisuutta ja pitkäkestoisuutta lasten 
asioiden parempaan hoitamiseen ja suojeluun.

Lastensuojelun sosiaalityön kriisistä on 
puhuttu ainakin 30 vuotta.

Kuluneen vuoden aikana on edistetty sosiaali-
työssä – niin kuin monien muiden hyvinvointipal-
velujen – palvelujen digitalisointia, luotu uusia 
palvelukonsepteja, rakennettu uusia välittömän 
avunsaannin kanavia, ja kaikki tämä on ollut 
hyvää kehitystä. Poikkeukselliset ajat vaativat 
myös verkon välityksellä annettavia palveluja. 
Digitaalisuus on tuonut sosiaalityöhön uudella 
tavalla reaaliaikaisuuden, mikä on tarkoittanut 
muun muassa sitä, että sosiaalityön asiakkaat 
ovat paremmin perillä asioidensa käsittelyn 
etenemisestä.

Huonot uutiset tulevat tässä: pelkkä sosi-
aalityön palvelujen digitalisoiminen ei ole 
koko totuus.

Huonot uutiset tulevat tässä: pelkkä sosiaalityön 
palvelujen digitalisoiminen ei ole koko totuus. 
Monen muunkin asian tulee muuttua. Muutos-
tarve koskee sosiaalityön lähtökohtia, sekä 
tavoitteita että auttamisen logiikkaa. Oletettavaa 
myös on, että tulevina vuosina lastensuojelun 
sosiaalityö mullistuu vielä paljon enemmän. 
Tästä pitävät huolen erilaiset tekoälysovellukset, 
koneoppiminen ja Internetiin kytketyt älykkäät 
laitteet.

Palvelujen digitaalisuus nostaa esille kysymyksen 
asiakkaiden tietoihin liittyvästä tietoturvasta. 
Ajankohtainen Psykoterapiakeskus Vastaamon 
tietomurto ja siihen liittyvä kiristäminen on 
tehnyt tiettäväksi, että tietoyhteiskuntaan kuuluu 
ikävä kyllä myös häikäilemätön kyberrikollisuus. 
Digitalisoituvassa sosiaalityössä yksi aivan 
olennainen kysymys on, että asiakkaat pystyvät 
luottamaan digitaalisiin palveluihin ja siihen, että 
heidän luottamukselliset tiedot pysyvät salassa.

Systeemisen muutoksen  
mahdollisuus

Viime aikoina on julkaistu rohkaisevia esimerkkejä 
lastensuojelun sosiaalityön systeemisestä muut-
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tamisesta. Brittiläinen Centre for Public Impact 
(CPI) julkaisi hiljattain mielenkiintoisen raportin, 
jossa pohdittiin lastensuojelun sosiaalityön 
nykyisiä ongelmia (työ koetaan liian byrokraat-
tiseksi, johtaminen huonoksi ja tilivelvollisuus 
olemattomaksi) ja ratkaisumahdollisuuksia. 
Uusina mahdollisuuksina raportissa nähtiin se, 
että palvelujen käyttäjät mielletään asiakkaana 
olemisen sijasta kumppaneiksi, työn painopiste 
siirretään perheiden kanssa työskentelyyn, 
ihmisten välisten vuorovaikutussuhteiden toimi-
vuuteen panostetaan aivan uudella tavalla ja 
lasten ja perheiden pärjäävyyttä tuetaan kaikin 
mahdollisin keinoin.

Brittiläinen esimerkki ei ole järin uniikki lasten-
suojelun innovaatiokentässä. Samanlaisesta 
systeemisestä muutostyöstä on olemassa ituja 
myös Suomessa. Edellisen hallituksen aikana 
LAPE-ohjelman puitteissa mallinnettiin kotimaan 
oloihin sopivaa sosiaalityön tiimityön mallia, 
jonka esikuvana toimi Lontoon Hackneyn kaupun-
ginosassa muotoiltu tiimityön malli, jolla haluttiin 
ratkaista vakavia lastensuojelun ongelmia.

Kokonaisvaltainen systeeminen muutos 
tarkoittaa tiimityön lisäämisen ohella 
paljon muutakin.

Muuallakin on asiaa pohdittu. Esimerkiksi Alan-
komaissa perheiden kanssa tehtävään työhön 
on panostettu olennaisesti uudella tavalla jo 
pitkään, mistä on ollut seurauksena työn parempi 
vaikuttavuus ja kiinnostavaa kyllä, myös julkisten 
palvelujen resurssien riittävyys. Amsterdamin 
kaupungin nuorisotoimi on tällaisella toimintata-
valla saanut viimeksi kuluneen vuosikymmenen 
aikana merkittäviä kansallisia ja eurooppalaisia 
laatupalkintoja.

Kokonaisvaltainen systeeminen muutos tarkoittaa 
tiimityön lisäämisen ohella paljon muutakin. Se 
tarkoittaa ennen muuta sektori- ja hallintorajat 
ylittävää tilannetietoisuutta, strategista ajattelu-
tapaa ja resurssien uudelleen kohdentamista.

Tarve systeemiselle muutokselle 
ihmistyössä

Tarve systeemiselle muutokselle nousee kahdesta 
lähteestä – yhtäältä hyvinvointivaltioajattelun 
kriisistä ja toisaalta palvelujen käyttäjien 
roolin (asiakkaasta kumppaniksi) muutoksesta. 
Hyvinvointiin liittyvä ajattelutapa on pitkälti 

vanhentunut mitä pidemmäksi vuosituhannen 
vaihteesta olemme menneet. Nykyiset hyvinvoin-
tihaasteet ovat koko lailla toisenlaisia kuin ne, 
joiden varassa hyvinvointivaltiota alettiin 50-60 
vuotta sitten rakentaa. Käsillämme on inhimillisen 
huolenpidon kriisi, joka ei rajaudu pelkästään 
lapsiin, vaan myös ikäihmisiin. Hyvinvointival-
tiomme ei ole toistaiseksi onnistunut elintason 
noususta ja kulutusmahdollisuuksien kasvusta 
huolimatta onnistunut poistamaan köyhyyttä eikä 
myöskään yhteiskunnallinen yhdenvertaisuus ole 
vielä toteutunut.

Sosiaalityössä tulisi ajatella uudelleen se, 
miten palvelujen käyttäjästä ajatellaan.

Sosiaalityössä tulisi ajatella uudelleen se, miten 
palvelujen käyttäjästä ajatellaan, ja sen jälkeen 
edetä uudelleenorganisoitumiseen pitäen mielessä 
se, kenelle työn tavoitteiden näkökulmasta ollaan 
tilivelvollisia. Lähtökohdaksi tällaisessa pohdin-
nassa voisi ottaa ajatuksen, että ihmiset haluavat 
elää omillaan mahdollisimman kauan, ihmisiin 
voi pääsääntöisesti luottaa, ihmiset haluavat 
kohentaa elämänlaatuaan ja pärjätä elämässä 
ja ihmiset kaipaavat vuorovaikutusta. Näin ollen 
voisi ajatella, että sosiaalityöllä on merkittävä 
rooli palvelujärjestelmän ja palvelujen käyttäjien 
välimaastossa ja vielä niin, että sosiaalityötä 
koskeva tilivelvollisuus kohdistuu sekä palvelujen 
käyttäjiin että palvelujärjestelmän kokonaisuu-
teen. Sosiaalityöntekijät ovat siis työnsä tulok-
sista vastuussa myös asiakkaille.

Sosiaalityön metataitojen kehittä-
minen on yksi tapa päästä eteenpäin 
uudistamisen tiellä

Sosiaalityössä uudistuminen kohti systeemisen 
muutoksen kehää lähtee liikkeelle metataitojen 
harjaannuttamisesta. Metataidoilla viitataan 
tässä sellaisiin geneerisiin taitoihin, joita sosi-
aalityössä tulee olla, kun toimitaan erilaisissa 
sosiaalityön konteksteissa ja yhteistoimintaver-
kostoissa. Sosiaalityössä metataidot voisivat 
esimerkiksi liittyä kriittiseen ajatteluun, oppimaan 
oppimiseen, dialogisuuteen, kumppanuuteen, 
asiakasymmärrykseen, empatiaan, inhimillisyyden 
arvonluomiseen, vuorovaikutukseen, digitaalisuu-
teen ja kohtaamiseen.
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Lastensuojelun sosiaalityön uuden paradigman 
keskeisiä tavoitteita ovat:

1. Intensiivinen työtapa perheiden kanssa ja 
perheiden pärjäävyyden kokonaisvaltainen 
tukeminen.

2. Paikallisten ja alueellisten toimijaverkkojen 
mobilisointi yhteisövaikuttavuuden idean 
mukaisesti.

3. Lisääntynyt sektori- ja professiorajat ylittävä 
yhteistyö.

4. Sosiaalityön metataitojen vahvistaminen.

5. Digitaalisten palvelukanavien hyödyntäminen 
ja asiakkaiden luottamuksellisten tietojen 
tietoturvasta huolehtiminen.

6. Tekoälyn, oppivien tietoverkkojen ja koneoppi-
misen valjastaminen sosiaalityön arkipäiväisiksi 
työmenetelmiksi.

7. Sosiaalityön ammattiin tähtäävän koulutuksen 
uudistaminen.

Lastensuojelun sosiaalityöllä on hieno tulevaisuus, 
jos ja vain jos niin haluamme.

Petri Virtanen
Itsenäisyyden juhlavuoden  
lastensäätiön toimitusjohtaja

Vaasan yliopiston  
hallintotieteen professori

Taustakirjallisuutta:

Aaltio E, Isokuortti N (2019) Systeemisen lastensuojelun toimintamalli. 
Valtakunnallinen arviointi. Raportteja 3. Helsinki, THL.
CPI (2020). A blueprint for children’s social care unlocking the potential 
of social work.

Cottam H. (2018). Radical Help. How we can remake the relationships 
between us and revolutionise the welfare state. London, Virago.

Stark A, Head B (2019) Institutional amnesia and public policy. Journal of 
European Public Policy 26(10): 1521-153.

Virtanen P, Tammeaid M 2020. Public leadership meta-skills. In: Faraz-
mand A. (ed.), the Global Encyclopedia of Public Administration, Public 
Policy and Governance. Springer. Hyväksytty julkaistavaksi.

Virtanen P, Ristikari T, Niemelä M (2020) Partnership and backbone 
organizations as enablers of children´s wellbeing: a systematic review. 
In Leal de Filho W et al. (eds.) Encyclopedia of the UN Sustainable 
Development Goals, Partnership for the Goals. Cham, Springer. 

Virtanen P, Stenvall J, Kinder T, Hatem O (2018). Do accountabilities 
change when public organisations transform to service systems: A new 
conceptual approach. Financial Accountability & Management 34(2): 
166-180.



24 pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo

DIGISOSIAALITYÖN VERKKOKURSSI  
JA DIGIVERKOSTO 

Digiverkosto oli oppimisyhteisö, johon kuuluu yli 
350 sosiaalialan ammattilaista. Kokoonnuimme 
verkossa kerran kuukaudessa syyskuusta 2019 
huhtikuuhun 2020. Digiverkoston keskustelujen (ja 
muiden työpajojen) pohjalta syntyi Digisosiaali-
työn ratkaisuja

Digiverkoston ohjelma

Syyskuu: Mitä hyötyä somesta on sosiaalipalve-
luille?
Lokakuu: Kuinka digi helpottaa avun pyytä-
mistä?
Marraskuu: Voiko asiakastieto olla asiakkaan 
kirjoittamaa?
Joulukuu: Seminaari – Kokeileva digisosiaalityö
Tammikuu: Voiko sosiaalipalvelu olla virtuaa-
lista?
Helmikuu: Mitä uutta digitalisaatio tuo raken-
teelliselle sosiaalityölle?
Maaliskuu: Minkälainen sosiaalityön digistra-
tegia edistäisi lasten ja nuorten hyvinvointia?
Huhtikuu: Seminaari – Digisosiaalityön tulevai-
suus (siirrettiin korona-pandemian vuoksi marras-
kuulle 2020)

Digiverkostoon koottu kokonaisuus ja materiaali 
osoittautuivat niin hyödyllisiksi, että se haluttiin 
saattaa Digiverkoston jälkeen myös avoimesti 
kaikkien käyttöön. Niin syntyi Digisosiaalityön 
verkkokurssi. Verkkokurssi avattiin toukokuussa 
2020 ja ensimmäisen vuoden aikana kurssille 
rekisteröityi 878 kurssilaista. 

Kurssin sisältö:

1. Palvelupolku tuo asiakaskokemuksen näkyväksi

2. Mitä hyötyä somesta ja viestinnästä on sosiaa-
lipalveluille?

3. Kuinka digi helpottaa avun pyytämistä?

4. Voiko asiakastieto olla asiakkaan kirjoittamaa?

5. Voiko sosiaalipalvelu olla virtuaalista?

6. Mitä uutta digitalisaatio tuo rakenteelliselle 
sosiaalityölle?

Lue Digiverkoston ja Digisosiaalityön verkko-
kurssin kehittämisestä ja palautteesta liitteenä 
olevasta raportista
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LAPSIKESKEINEN PALVELUMUOTOILU

Lapsikeskeinen palvelumuotoilu yhdistää palvelu-
muotoilun, lapsen oikeudet ja lapsikeskeisyyden. 
Lapsikeskeisen palvelumuotoilun taustalla 
vaikuttaa myönteisen tunnistamisen näkökulma. 
Palvelun kehittämisprosessin ja kehittämisen 
työkalut olemme ottaneet palvelumuotoilusta. 
Kun lapsen oikeudet ohjaavat toimintaamme, 
kehittäminen ja kehitettävä palvelu ovat eettisesti 
kestävällä pohjalla. 

Lapsikeskeisyys tarkoittaa asennetta ja toimin-
tatapaa: näemme lapsen kehittämisprosessissa 
arvokkaana toimijana. Tällä yhdistelmällä 
voidaan kehittää asiakkaiden tarpeisiin vastaavia 
ja eettisesti kestäviä palveluita niin, että kehittä-
minen on kaikille osapuolille mukavaa ja tarkoi-
tuksenmukaista.

Lapsikeskeinen palvelumuotoilu -oppaan kirjoit-
tivat yhdessä Reetta Kalliomeri, Katja Mettinen, 
Anna-Maija Ohlsson, Sonja Soini ja Hanna Tulensalo 
eli Arjesta voimaa -hankkeen ja Digitaalinen 
sosiaalityön lasten ja nuorten tukena -hankkeen 
työntekijät.

Opas löytyy osoitteesta pelastakaalapset.fi/ 
lapsikeskeinen-palvelumuotoilu/ ja liitteenä 

Lapsen  
oikeudet

Myönteinen 
tunnistaminen

Palvelu- 
muotoilu

Lapsikeskeinen  
palvelumuotoilu

https://www.pelastakaalapset.fi/lapsikeskeinen-palvelumuotoilu/
https://www.pelastakaalapset.fi/lapsikeskeinen-palvelumuotoilu/
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PERUSTAN
LUOMINEN
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SYTYKKEITÄ DIGISOSIAALITYÖHÖN  
-VIDEOSARJA 

Kartoitimme keväällä 2018 jo olemassa olevia sähköisiä palveluita ja valitsimme joukosta meidän mieles-
tämme mielenkiintoisimmat esimerkit. Harjoittelijamme Tarja Kovanen ja videoguru Sofia Isokoski matka-
sivat ympäri Suomea ja tekivät näitä edelläkävijöitä esittelevän videosarjan.

Videot on tehty inspiroimaan sosiaalityön ammattilaisia sähköisten palveluiden kehittämisessä. Ne ovat 
lyhyitä ja sopivat siten esimerkiksi tiimin kokouksiin keskustelua alustamaan.

Sekasin-chat on Mielenterveysseuran ylläpitämä 
chat-palvelu nuorille. Se on saanut suuren suosion 
ja tavoittanut nuoret hyvin, sillä vuonna 2017 
chattiin yritettiin päästä yli 100 000 kertaa. 
Tässä Sytykkeitä digisosiaalityöhön -sarjan 
jaksossa pohditaan, mitä sosiaalityö voi oppia 
verkkotyöltä nuorten tarpeista ja siitä, millaisilla 
palveluilla avun tarpeisiin voitaisiin vastata.

 Æ Katso video tästä
 Æ mieli.fi/fi/tukea-netistä

Moni kunta on jo ryhtynyt tiedottamaan ja kerto-
maan lastensuojelusta sosiaalisessa mediassa. 
Mitä se on vaatinut ja mikä on seuraava askel? 
Esimerkkeinä Vantaan ja Espoon lastensuojelut.

 Æ Katso video tästä

Näytön paikka on sähköinen palvelu, jossa 
käyttäjä itse päättää mitä hänen elämästään 
kirjataan ja kenen käytettävissä tiedot ovat. 
Palvelu on Setlementtiliiton kehittämä ja herättää 
pohtimaan sosiaalityön asiakastietojärjestelmiä.

 Æ Katso video tästä
 Æ naytonpaikka.fi

Lapissa kuntien sähköiset sote-palvelut on 
koottu yhteen portaaliin, Virtu.fi. Välimatkoja 
lyhentävien sähköisten palveluiden kehittäminen 
on tarkoittanut, että palveluita pystytään tarjoa-
maan tiiviimmin. Tämä uraauurtava kehittäminen 
voisi olla hyödyksi koko Suomelle.

 Æ Katso video tästä
 Æ virtu.fi

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8byT84yW39yHdkOP1ugykS8sxjmf55iJ
https://www.youtube.com/watch?v=KhpRKmqWFDQ
https://mieli.fi/fi/tukea-netist%C3%A4
https://www.youtube.com/watch?v=6d8mHnuf8lc
https://www.youtube.com/watch?v=BZeV2PHKRKU
https://naytonpaikka.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=BPd7sHQvxIs
https://virtu.fi/
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Verkolla on pimeä puolensa ja siksi lasten 
suojelua tarvitaan myös internetissä. Nettivihje 
on palvelu, johon voi ilmoittaa verkossa olevasta 
lasten seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyvästä 
toiminnasta eli niin sanotusta lapsipornosta. Mitä 
ajatuksia tällainen herättää verkkososiaalityön 
tarpeesta?

 Æ Katso video tästä
 Æ pelastakaalapset.fi/kehittamis-ja-asian- 

tuntijatyo/lasten-suojelu-ja-nettivihje/nettivihje/

Sähköiset palvelut voivat toimia vain, jos 
asiakkaat kokevat ne hyödyllisiksi. Siksi tärkein 
kysymys videosarjassamme on: Mitä nuoret 
ajattelevat sähköisistä palveluista? Videosarjan 
viimeisessä jaksossa käydään aikaisemmat jaksot 
läpi ja kuullaan Osallisuuden aika ry:n nuorten 
lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden näkemys 
aiheesta.

Jos katsot sarjasta vain yhden videon, niin katso 
tämä!

Voiko sosiaalityötä tehdä chatissa? Voiko chatissa 
kohdata? Ainakin Jyväskylässä ja Kainuussa niin 
jo tehdään.

 Æ Katso video tästä

https://www.youtube.com/watch?v=G4UUmm1S4WQ
https://www.pelastakaalapset.fi/kehittamis-ja-asiantuntijatyo/lasten-suojelu-ja-nettivihje/nettivihj
https://www.pelastakaalapset.fi/kehittamis-ja-asiantuntijatyo/lasten-suojelu-ja-nettivihje/nettivihj
https://www.youtube.com/watch?v=1jPXaduTOOo
https://www.youtube.com/watch?v=1jPXaduTOOo
https://www.youtube.com/watch?v=yYGc9DySsdw
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Miten palvelujärjestelmä näyttäytyy 
nuorille ja miten digitalisaatio voisi 
paikata aukkoja?

Tutustuimme lasten ja nuorten omiin ajatuksiin 
siitä, miten he kokevat erilaiset auttavat palvelut 
ja mikä niissä heidän mielestään toimii tai ei 
toimi. Kehittämistyömme kantava ajatus on, että 
digitalisaatiolla tulisi vastata lasten ja nuorten 

tarpeisiin ja paikata heidän kokemiaan aukkoja 
palvelujärjestelmässä. Vain tällä tavalla voidaan 
kehittää vaikuttavia palveluita.  

Olemme keränneet näitä ajatuksia laajasti 
erilaisista tutkimuksista ja selvityksistä, joissa 
nuoret ovat itse päässeet ääneen. Lisäksi olemme 
haastatelleet nuoria osana kokeilujamme.

NUORTEN AJATUKSIA PALVELUISTA
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Tietoisuus palveluista 

Nuoret eivät tiedä palveluista tai törmää niihin 
arjessaan. Palveluiden tulisi näkyä niissä fyysisissä 
ja digitaalisissa ympäristöissä, joissa nuoret 
pääosin viettävät aikaansa. Koulu on merkittävä 
ympäristö tavoittaa nuoria. Toimistoon tai 
työhuoneeseen on kuitenkin hankala löytää, 
apua tarjoavan henkilöstön on tärkeää näkyä 
koulun erilaisissa tiloissa ja nuorten keskuudessa. 
Eräässä työpajassa nuoret kertoivat kiinnittä-
vänsä parhaiten huomiota vessan ovessa oleviin 
mainoksiin ja tätä kautta MLL:n Nuortennetti 
oli tullut tutuksi. Koulun sähköinen palvelu kuten 
Wilma on nuorten mielestä toinen merkittävä 
paikka, missä erilaiset palvelut tulisi näkyä ja 
mistä olisi mahdollisuus ottaa yhteyttä auttavaan 
tahoon. Puhelimiin ei haluta erilaisia sovelluksia, 
vaan koulun palveluiden pitäisi löytyä yhdestä 
paikasta, missä muutenkin käy päivittäin. Nuorille 
ei ole tärkeää ammattinimikkeet tai se, mihin 
organisaatioon koulun eri työntekijät kuuluvat. 
Oma elämäntilanne tarpeineen ja haasteineen on 
koulussa läsnä ja koulusta tulisi saada tuki erilai-
siin asioihin jotka koulun käyntiin vaikuttavat. 

Ehdotus: Tuo hyvinvointipalvelut osaksi 
Wilmaa tai vastaavaa järjestelmää. 
Kerro siellä palvelusta, tee apua tarjoavat 
työntekijät tutuiksi ja tarjoa helppo tapa 
pyytää apua. Avun pyytämisen tulisi olla 
mahdollista myös anonyymisti.

Toinen merkittävä toimintaympäristö nuorten 
arjessa on luonnollisesti sosiaalinen media. Siellä 
nuorten tavoittaminen ei kuitenkaan ole ihan 
helppoa, koska somessa toimitaan pitkälti omissa 
suljetuissa ympyröissä. Jos kuitenkin tavoittelet 
somen kautta rajattua yleisöä, kuten oman 
koulusi oppilaita, on heidän tavoittaminen paljon 
helpompaa. Somen kautta omaa persoonaa 
ja työnkuvaa voi tehdä tutuksi ja samalla voi 
tarjota lapsille ja nuorille tietoa sekä helpon 
tavan ottaa yhteyttä. Tästä hieno esimerkki 
on Hämeenkyrössä toimiva terveydenhoitaja 
Outi Koskinen, johon nuoret ottavat aktiivisesti 
yhteyttä Snapchatin kautta. Kun tavoitellaan 
isompaa yleisöä jopa koko Suomen tasolla, pitää 
panostaa markkinointiin. Some-palvelut tarjoavat 
paljon kohdennetun mainostamisen mahdolli-
suuksia. Vieläkin tärkeämpää on rakentaa nuoria 
puhutteleva viestintä ja tehdä yhteistyötä nuoria 
tavoittavien some-persoonien kuten tubettajien 
kanssa. Tässä Mielenterveysliiton Sekasin-chat on 
onnistunut erinomaisesti. Chatiin tuli yli 115 000 

yhteydenottoa vuonna 2018 ja Discord-alustalla 
käynnistynyt vertaischatista tuli  Suomen suurin 
Discord-chat, jonne liittyi lähes 10 000 käyttäjää. 

Ehdotus: Ota some käyttöön yhtenä 
työkaluna tavoittaa lapsia ja nuoria. 
Somen kautta voit tehdä itsesi tutuksi ja 
tarjota myös helpon tavan ottaa sinuun 
yhteyttä. Sosiaalista mediaa voit käyttää 
myös rajatulle kohderyhmälle, kuten oman 
koulusi oppilaille. Jos tietoturva estää 
yhteydenpidon suoraan asiakkaisiisi, voit 
kuitenkin tehdä itseäsi ja palveluasi tutum-
maksi ja antaa mahdollisuuden esimerkiksi 
anonyymiin yhteydenottoon. 

Avun hakeminen ja anonyymiys 

Avun hakeminen ei ole ihan yksinkertainen 
asia. Siihen liittyy nuorten kertoman mukaan 
häpeää ja pelkoa siitä, että tulee leimatuksi. 
Toisaalta nuoria mietityttää se, mihin kaikkialle 
hänen kertomansa tieto menee, seuraako tieto 
hänen mukanaan ja ennen kaikkea, mitä hänelle 
tapahtuu, jos ongelmistaan avautuu. Avun hake-
minen itse on haastavaa, jos olo on voimaton ja 
ei edes tiedä miksi on paha olla. Jos ei tiedä mikä 
on, miten voi tietää kuka osaisi auttaa? Nuorilla 
on myös kokemuksia siitä, että heitä ei oteta 
vakavasti.  

Chat yhteydenottokanavana voi helpottaa yhtey-
denottoa, varsinkin jos sen voi tehdä anonyymisti. 
Nuoret kertovat, että valta säilyy helpommin 
itsellä, kun keskustellaan anonyymissa verkko-
ympäristössä kasvokkaisen palvelun sijaan. Chat 
voisikin toimia monessa palvelussa ensimmäisenä 
yhteydenoton tapana. Keskustelu ensin anonyy-
misti ammattilaisen kanssa tarjoaisi mahdolli-
suuden pohtia mistä on kyse ja kuka tai mikä voisi 
auttaa. Normaali.fi-palvelu on toteuttanut tämän 
onnistuneesti niin, että ihan ensimmäiseksi nuori 
pohtii itse tilannettaan tarjottujen kysymysten 
kautta. Tästä hän tarvittaessa ohjautuu chat:iin 
ja siitä taas pystytään järjestämään tapaaminen 
oman paikkakunnan ammattilaisen kanssa. 
Normaali.fi-palvelussa on edelläkävijä siinä 
mielessä, että siinä verkkopalvelusta on konkreet-
tinen jatkumo oman paikkakunnan palveluihin.  

Ehdotus: Tarjoa anonyymi chat-yhteyden-
otto lasten ja nuorten sosiaalipalveluihin. 
Markkinoi tätä chat yhteydenottomahdol-
lisuutta laajasti lapsille ja nuorille.  
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Mahdollisuus vaikuttaa palvelun 
kulkuun ja itsestä kerättyihin 
tietoihin 

Nuoret kokevat, että heillä on vähän mahdol-
lisuuksia määrittää palvelujen kulkua, jossa he 
ovat mukana. Tapaamisajat määrittää työntekijä, 
kun taas nuoret toivoisivat pystyvänsä itse 
vaikuttamaan niihin. Kun puhumisen tarvetta on 
enemmän ja olo on huonompi, nuoret toivoivat 
mahdollisuutta tavata tiiviimmin ammattilaisia. 
Aina taas ei ole haluja puhumiseen, ja nuoret 
toivoivat, että aikuiset voisivat kunnioittaa 
heidän toiveitaan ja joustaa tarvittaessa. Myös 
palveluiden saavutettavuus ja pitkät välimatkat 
ovat merkittävä ongelma. Näihin haasteisiin 
voitaisiin vastata tuomalla asiakassuhteeseen 
mahdollisuus virtuaaliseen yhteydenpitoon. Chat 
tai videopuhelu voisi tarjota saavutettavamman 
ja joustavamman tavan olla yhteydessä omaan 
työntekijään. Lapissa tästä on erinomaisia 
kokemuksia virtu.fi järjestelmän kautta, missä 
esimerkiksi perhetyön tapaamisia on pystytty 
lisäämään etäyhteyksien kautta.  

Ehdotus: Hyödynnä digitaalisia työkaluja 
yhteydenpidossa asiakkaaseen, jotka voivat 
mahdollistaa tiiviimmän ja joustavamman 
yhteydenpidon, ja vähentää matkustamisen 
tarvetta. 

Palveluissa kerättävä tieto ei ole nuorten hallin-
nassa. Avun piiriin hakeutumista estää pelko 
siitä, mihin kaikkialle tieto omista ongelmista 
kirjataan ja kuinka kauan tämä tieto seuraa 
mukana nuoren elämässä.  Jos nuori on monien 
palvelujen asiakkaana, olematon tiedonkulku 
eri virastojen välillä tarkoittaa sitä, että omista 
vaikeuksista joutuu kertomaan kerta toisensa 
jälkeen ja jokainen uusi hoitosuhde alkaa aina 
nollatilanteesta. Nuoret eivät tiedä mahdollisuu-
desta päästä näkemään heistä tehtyjä kirjauksia 
ja toisaalta jos tämän mahdollisuuden saa, tiedot 
ovat usein vaikeasti hallittavassa muodossa. 
Nuoret eivät pääse läpinäkyvästi tarkastelemaan 
sitä, minkä kaikkien tahojen kautta heistä kirja-
taan asioita. He eivät myöskään pääse kommen-
toimaan kirjauksia. Näytönpaikka.fi palvelu 
tarjoaa lapselle tai nuorelle mahdollisuuden itse 
tai yhdessä ammattilaisen kanssa pohtia omaa 
elämäntilannetta ja kirjata asioita erilaisten 
työkalujen avulla. Näytönpaikassa lapsi tai nuori 
itse kontrolloi sitä, kenelle ja mitä tietoja haluaa 
itsestään jakaa. Tietoja voi jakaa kaikille ammat-
tilaisille, jolloin tiedon siirtyminen paikasta toiseen 

mahdollistuu lapsen tai nuoren kontrolloimana.  

Ehdotus: Mahdollista lapsen ja nuoren 
pääsy asiakastietojärjestelmään. Tieto-
järjestelmän pitäisi tarjota mahdollisuus 
tarkastella omia tietoja ymmärrettävässä 
muodossa ja kommentoida niitä. Asiakas-
tietojärjestelmä voisi myös tuoda selkeyttä 
siihen, ketkä ammattilaiset lapsen tai 
nuoren elämään kuuluvat ja miten tieto 
heidän välillään kulkee.  

Lapsilta ja nuorilta kerätään tietoa ja palautet-
takin, mutta heillä on paljon kokemuksia siitä, 
että se ei vaikuta mihinkään. Erilaiset kyselyt 
eivät näyttäydy prosessina, jota voi seurata ja 
nähdä mihin kyselyn tulokset johtavat. Lapset ja 
nuoret eivät myöskään tiedä aina oikeuksistaan 
ja prosessit, joilla oikeuksiaan voisi hakea, ovat 
monimutkaisia. 

Ehdotus: Tee palautteen keruusta sään-
nöllinen osa kaikkia asiakaskohtaamisia. 
Kommunikoi tulokset lapsille ja nuorille 
ja anna mahdollisuus keskustella niistä. 
Digitaaliset kyselytyökalut ja erilaiset 
some-kanavat mahdollistavat tehokkaan 
ja tavoittavan palautteen keruun, analy-
soinnin ja viestinnän tuloksista.  

Lähteet:

Aaltonen Sanna, Berg Päivi ja Ikäheimo Salla (2015) Nuoret luukulla. 
Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestel-
mässä. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura. Verkkojulkaisuja 
84.   

Björklund Liisa, Nord Ulla ja Tarvainen Tom (2017) 100 nuorta kehit-
täjää. Nuorten terveiset  psykososiaalisen tuen  palvelupakettiin. 
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http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/aania_ja_aanettomyytta_palvelukentilla.pdf
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/aania_ja_aanettomyytta_palvelukentilla.pdf
https://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=cfe5acd9-a672-43f1-be8c-9e6e69d6e79b
https://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=cfe5acd9-a672-43f1-be8c-9e6e69d6e79b
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KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET 

Sosiaalityöntekijöiden asenteet, 
osaaminen ja digisosiaalityön  
nykytila

Suurin osa lasten ja nuorten kanssa työskentelevistä 
sosiaalialan ammattilaisista on sitä mieltä, että 
digitaalista mediaa ja teknologiaa tulisi hyödyntää 
sosiaalityössä ja että sosiaalityötä tulisi tehdä myös 
digitaalisissa ympäristöissä. Näin ei silti juurikaan 
tehdä, vaikka moni kokee oman osaamisensa hyväksi. 
Onko muutos siis vain tekemistä vaille valmis?

Halusimme selvittää sosiaalityöntekijöiden asen-
netta, osaamista ja tekemisen nykytilaa suhteessa 
digitaaliseen sosiaalityöhön, joten teimme 
elo-syyskuussa 2018 kyselytutkimuksen yhdessä 
Aula Research Oy:n kanssa. Kyselyyn vastasi 464 
vastaajaa, joista reilu puolet 
oli sosiaalityöntekijöitä ja 
loput muita alan ammatti-
laisia niin, että sosionomit 
olivat sosiaalityöntekijöiden 
jälkeen suurin ammattiryhmä. 
Kyselyn vastausprosentti oli 
erittäin ilahduttava 23 %, joka 
kertoo meille siitä, että aihe 
koetaan tärkeäksi. Suurkiitos 
kaikille vastaajille!  

Vastaajista 78 % työskentelee 
kunnissa ja loput järjestöissä 
ja yrityksissä. Tavoittelimme 
erityisesti lasten ja nuorten 
kanssa työskenteleviä ammat-
tilaisia. Kuntien työntekijöistä 
suurin osa työskentelee 
oppilashuollossa ja lastensuo-
jelussa, mutta myös muilta 
sektoreilta saimme vastauksia. Järjestöistä ja 
yrityksistä tavoitetut vastaajat työskentelivät 
pääasiassa asiakastyössä ja kehittäjinä. Vastaa-
jien ikähaarukka ja työkokemuksen määrän 
hajonta alalta oli laajaa. Vastaajista löytyy sekä 
vasta alalle tulleita että konkareita, jopa 20 % 
vastaajista on työskennellyt alalla yli 20 vuotta. 
Tarkemmat taustatiedot löytyvät oheisesta 
tutkimusraportista. 

Asenteet

Kysyimme vastaajilta heidän suhtautumisestaan 
digitaaliseen mediaan ja teknologiaan. Alla 
olevasta kuvasta voi nähdä, että kirkkaasti suurin 
osa vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa 
mieltä siitä, että sosiaalityön tulee toimia digitaa-
lisissa ympäristöissä ja että digitaalista mediaa 
ja teknologiaa tulisi hyödyntää sosiaalityössä. 
Voinee siis turvallisesti sanoa, että digitalisaation 
mahdollisuuksiin sosiaalityössä uskotaan. Tämä 
on meille tietenkin mitä iloisin uutinen! Noin 
puolet vastaajista kuitenkin kokee, että digitaa-
lisen median ja teknologian hyötyä sosiaalityölle 
on vaikea hahmottaa. Tämäkin on meille hyvä 
uutinen sikäli, että meidän tekemällemme työlle 
on tarvetta, emmekä ole täysin väärillä jäljillä. 

Lähes 2/3 vastaajista on sitä mieltä, että kohtaa-
minen ei ole digitaalisessa ympäristössä yhtä 
aitoa kuin kasvokkain. Meidän väitteemme on, 
että kohtaamisen laatuun ei suoranaisesti vaikuta 
valittu vuorovaikutuskanava, vaan se, onko valittu 
oikea kanava tavoitteen ja asiakkaan kannalta. 
Olikin meiltä ehkä vähän epäreilua kysyä moni-
muotoista asiaa näin mustavalkoisesti. Tulos 
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kuitenkin kertoo siitä, mitä sosiaalityössä ajatel-
laan aidosta kohtaamisesta. Kirjoitimme aiheesta 
artikkelin THL:n Uudistuva lastensuojelu -julkai-
suun ja tavoitteena on, että saisimme avattua 
kysymyksen monitahoisuutta. Toivommekin, että 
artikkelin myötä asiasta heräisi keskustelua. 
Kysyimme henkilökohtaisten asenteiden lisäksi 
myös työyhteisön suhtautumista. Nämä vasta-
ukset löydät tutkimusraportista. 

Meidät yllätti se, että vastaajien ikä tai työko-
kemuksen määrällä ei ole juurikaan vaikutusta 
siihen, miten digitaaliseen mediaan ja teknolo-
giaan suhtaudutaan. Tähän asti on ajateltu, että 
nuoret tuovat alalle mukanaan uusia tuulia, mutta 
se ei siis välttämättä pidä paikkaansa. Emme voi 
olettaa, että aika hoitaa digiloikan kuin itses-
tään. Myöskään sosiaalityön eri sektorien välillä 
asenteissa ei käytännössä ollut vaihtelua. 

Nykytila 

Digitaalisen median ja teknologian työkaluja 
hyödynnetään kunnissa selvästi vähemmän 
kuin yrityksissä tai järjestöissä. Syitä tähän on 
varmasti paljon. Kunnissa digitaalista mediaa ja 
teknologiaa hyödynnetään vähiten palvelutarpeen 
arvioinnissa ja vammaispalveluissa (tosin tulee 
huomioida, että vammaispalveluissa työskente-
leviä vastaajia oli hyvin vähän). Näitä tuloksia on 
mielenkiintoista pohtia siitä näkökulmasta, mitä 
mahdollisuuksia digitalisaatio tarjoaa. Digitaa-
linen media ja teknologia ovat mahdollisuuksia 
nimenomaan vuorovaikutuksen tapojen moni-

puolistumiseen ja tiedon avoimuuteen: palveluista 
voisi tiedottaa monipuolisesti ja kohdennetusti, 
asiakastietojärjestelmät voisivat tarjota mahdol-
lisuuden osallisuuteen omissa asioissa ja yhteyttä 
voisi pitää lapsen ja nuoren toivomalla tavalla. 
Jos haluat kuulla lisää tästä näkökulmasta, 
katso Sonjan puheenvuoro Soccan Mikä meininki 
digitaalisessa sosiaalityössä? -oppimisverkostossa.

Avoimuutta ja vuorovaikutusta toivoisi erityisesti 
sinne, missä käytetään valtaa eli julkisiin palve-
luihin. Palvelutarpeen arviointi on se kohta, kun 
asiakkailla on suurin tarve saada tietoa ja olla 
vahvasti mukana, kun perheen tilannetta selvite-
tään. Tarjoammeko tähän riittävästi asiakkaan 
arkeen sopivia tapoja? Uskomme vahvasti, että 
sähköiset palvelut voisivat monipuolistaa työka-
lupakkia. Vammaispalveluiden kohdalla voi kysyä 
hyödynnetäänkö palveluissa riittävästi erilaisille 
vammaisryhmille suunnattuja asiointia helpot-
tavia sähköisiä ratkaisuja tai vertaisryhmiä? Voi 
myös olla, että ne nähdään enemmän järjestöjen 

tehtävänä.  

Työvälineet

Sosiaalityössä puhutaan 
paljon käytettävissä olevista 
työvälineistä. Puheissa moni 
kokee, että työvälineet ovat 
vanhanaikaiset. Kyselymme 
vastausten perusteella digitaa-
lisen median ja teknologiaan 
vaadittavat työvälineet 
näyttäisivät olevan pääasiassa 
kunnossa. Lähes kaikilla 
vastaajilla on matkapuhelin 
ja lankapuhelimet alkavat 
olla historiaa. Lisäksi suurim-
malla osalla työntekijöistä 
on käytettävissä kannettava 
tietokone, vaikka myös 

pöytäkoneet ovat vielä yllättävän yleisiä. Myös 
faksi on edelleen käytössä, mutta kunnissakin vain 
kolmasosalla vastaajista. Mielenkiintoista on se, 
että esimiehillä on monipuolisemmin digitaalisia 
mobiilityövälineitä käytössä kuin asiakastyötä 
tekevillä ammattilaisilla. 

https://www.julkari.fi/handle/10024/137112
https://www.julkari.fi/handle/10024/137112
https://www.youtube.com/watch?v=cmR2H10pbR0
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Osaaminen ja koulutus

Vastaajista 2/3 kertoo, ettei työyhteisössä ole 
annettu lainkaan tai juuri lainkaan koulutusta 
digitaalisen median ja teknologian hyödyntämi-
sestä. Järjestöissä koulutusta on saanut puolet, 
kunnissa noin kolmasosa. Esitimme avoimen 
kysymyksen siitä, millaista koulutusta on tarjottu 
ja millaista vastaajat toivoisivat. Moni kertoi 
saaneensa koulutusta organisaation käytössä 
oleviin järjestelmiin. Kiinnitimme kuitenkin 
huomiota siihen, että 88 % kertoo käyttävänsä 
työssään asiakastietojärjestelmää, mutta vain 
noin puolet vastaajista kertoo, että sen käyttä-
miseen löytyy ohjeet. Onko niin, että omienkin 
järjestelmien käyttöön liittyvä koulutus on satun-
naista vai eikö koulutus perustu yhteisiin ohjeisiin? 
Vai onko ohjeet olemassa, mutta työntekijät eivät 
tiedä niistä? Tällöin herää kysymys, voiko orga-
nisaatio luottaa, että asiakastietojärjestelmiin 
syötetään tietoa yhtenäisesti? Se on kuitenkin 
luotettavan tilastoinnin perusedellytys. 

Yleisin toive oli yleistä perehdytystä ja koulutusta 
digitaalisen median ja teknologian mahdollisuuk-
sista. Lupaamme ottaa tästä kopin ja olemmekin 
jo tuottaneet materiaalia, 
kuten Sytykkeitä digiso-
siaalityöhön -videosarja, 
jossa esitellään jo käytössä 
olevia ratkaisuja. Lisäksi 
paljon toivottiin sosiaalisen 
median koulutusta ja erityi-
sesti koulutusta siitä, miten 
lapset ja nuoret käyttävät 
somea. Suurin osa vastaa-
jista kertoikin heti aluksi, 
että he haluavat pysyä 
kartalla lasten ja nuorten 
maailmasta verkossa. 
(Tästä kiinnostuneille 
suosittelemme tutustumista 
Some ja nuoret 2019 
-selvitykseen.)

Yli puolet vastaajista arvioi oman osaamisensa 
digitaalisen median ja teknologian hyödyntämi-
sessä hyväksi tai jokseenkin hyväksi. Järjestöjen 
ja yritysten palveluksessa olevat kokevat osaa-
misensa paremmaksi kuin kuntien työntekijät. 
Näissä vastauksissa työntekijöiden iällä ja työko-
kemuksella on vaikutusta. 75 % niistä, joilla on 
työkokemusta 3-5 vuotta työkokemusta, kokee 
osaamisensa hyväksi tai jokseenkin hyväksi. 18-35 
-vuotiaista vastaajista jopa 82 % kokee osaami-

sensa hyväksi tai jokseenkin hyväksi. Kummassa-
kaan näistä ryhmistä kukaan ei koe osaamistansa 
erittäin huonoksi. Osaajia löytyy paljon myös 
vanhemmista ikäryhmistä ja kokeneemmista 
työntekijöistä. Digitaalisen median ja teknologian 
käyttöön suhteutettuna voi todeta, että tässä on 
hyödyntämätön osaamisresurssi. 

Lasten osallisuus

Kyselytutkimuksemme raportista voi lukea 
tarkemmin, millaisia erilaisia digitaalisen median 
ja teknologian työkaluja sosiaalialalla on 
käytössä. Kysyimme erikseen, miten digitalisaa-
tion mahdollisuuksia hyödynnetään lasten ja 
nuorten osallistamisessa. Yleisin vastaus oli, että 
lapsilta ja nuorilta kerätään palautetta sähköisin 
välinein. Toiseksi yleisin vastaus kuitenkin oli, 
että digitaalisia työkaluja ei hyödynnetä osal-
listamiseen laisinkaan. Kuntien työntekijöistä 
näin vastasi 40 %, yritysten työntekijöistä 9 % 
ja järjestöjen työntekijöistä 10 %. Kunnan sisällä 
hajonta oli varsin isoa, kun palvelutarpeen arvi-
oinnissa työskentelevistä jopa 67 % vastasi näin ja 
oppilashuollossa 31 %. 

Haluamme kiinnittää huomiota siihen, että 
vastaajista vain 8 % kertoo, että lapsilla ja 
nuorilla on mahdollisuus tuottaa tietoa omaan 
prosessiinsa sähköisesti. Tulos ei ole yllättävä, 
sillä sosiaalihuollon tiedot eivät ole vielä juuri-
kaan sähköisesti edes näkyvillä asiakkaille. Se 
on muuttumassa, sillä vuonna 2018 jo joidenkin 
kuntien tiedot on siirretty OmaKantaan. Ei siis 
ole ihme, että lapsilla ja nuorilla ei ole myöskään 

https://www.pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo/sytykkeita-digisosiaalityohon-videosarja/
https://www.pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo/sytykkeita-digisosiaalityohon-videosarja/
https://wordpress.ebrand.fi/somejanuoret2019/
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mahdollisuutta olla itse tuottamassa tietoa 
sähköisesti. Teknisesti sellainen mahdollisuus on 
kuitenkin täysin nykypäivää, joten heitän pallon 
asiakastietojärjestelmien kehittäjille ja tilaajille. 
Suosittelemme myös lukemaan mitä työpajoi-
himme osallistuneet asiakkaat toivovat asiakastie-
tojärjestelmiltä.

Ilahduttavaa oli se, että lastensuojelun avohuol-
lossa työskentelevistä 45 % ja sijaishuollossa 
työskentelevistä 43 % kertoi tarjoavansa lapsille 
ja nuorille sähköisen tavan olla yhteydessä 
omaan sosiaalityöntekijään. Olisi mielenkiintoista 
selvittää, mitä nämä sähköiset ratkaisut ovat. 

Syksyllä 2018 puhuttiin paljon lastensuojelun 
asiakkaana olevien lasten ja nuorten kuulemisesta 
ja heidän osallisuudesta omiin asioihinsa. Lasten-
suojelun kokemusasiantuntijat ovat kertoneet, 
että lapsille ja nuorille on usein epäselvää, mitkä 
erilaisten päätösten perustelut ovat tai kuka 
heidän oma sosiaalityöntekijänsä on. Tämän 
kyselytutkimuksen tulosten perusteella voi sanoa, 
että sähköisten työkalujen hyödyntäminen tiedon 
avaamisessa on yksi vielä hyödyntämätön keino 
tilanteen korjaamiseen. 

Johtaminen

Yli puolet vastaajista ei osaa sanoa, onko heidän 
omalla organisaatiollaan sosiaalityön digitalisaa-
tiota ohjaavia strategioita tai suunnitelmia. Neljä-
sosa osaa kertoa, ettei sellaisia ole. Sosiaalityön 
omia digitalisaatiostrategioita ei selvästikään 
ole, mutta vain 15 % kertoo, että organisaatiolta 

löytyy yhteinen digitalisaatiota ohjaava strategia. 
Myös esimiehistä kolmasosa ei osaa sanoa, 
onko strategioita tai suunnitelmia olemassa ja 
kolmasosa kertoo, ettei niitä ole.  

Näiden vastausten perusteella uskallamme 
väittää, ettei sosiaalityön digitalisaatiota johdeta. 
Tämä tarkoittaa, ettei digitalisaatiota ole 
tapahtumassa, sillä se ei tapahdu itsestään, vaan 
edellyttää johtamista. Julkisen hallinnon digitali-
saatio oli kuitenkin yksi Sipilän hallituksen kärki-
hankkeista ja sähköisten palveluiden kehittäminen 
on ollut myös yksi Lapsiperheiden palveluiden 
muutosohjelman tavoitteista. Onko sosiaalityö 
jäänyt näiltä rattailta sivuun?   

Yhtäkään sosiaalityön johtajaa emme tästä 
kuitenkaan tohdi syyllistää, sillä kehittämisen 
paine on valtava. Digitalisaatio voisi kuitenkin 
helpottaa myös muuta kehittämisen painetta 
tuomalla tekemiseen lisää työkaluja. Tarvitsemme 
selvästi lisää ymmärrystä digitalisaation mahdolli-
suuksista, jotta toimeen voidaan tarttua.

Lisätietoja

https://www.pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo/mun-ja-meidan-tiedot-miten-asiakkaat-haluavat-hallita-omia-tietojaan/
https://www.pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo/mun-ja-meidan-tiedot-miten-asiakkaat-haluavat-hallita-omia-tietojaan/
https://www.pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo/mun-ja-meidan-tiedot-miten-asiakkaat-haluavat-hallita-omia-tietojaan/
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KOKEILUT JA 
KOKEMUKSET
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ASIAKASLÄHTÖINEN  
ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄ

Miksi tätä tehtiin? 

Lapsi- ja perhepalveluluiden muutosohjelmassa 
yhtenä osa-alueena kehitettiin monitoimijaista, 
lapsen ja perheen tarpeiden ympärille rakentuvaa 
toimintamallia. Eri ammattilaisten välille raken-
tuvaan yhteistyöhön liittyy olennaisesti asiak-
kaasta kerätty ja muodostettu tieto. Halusimme 
ymmärtää paremmin asiakkaiden näkökulmaa, eli 
nuorten ja vanhempien näkemyksiä siitä, kuinka 
he haluavat osallistua itseään koskevan tiedon 
muodostukseen. Halusimme myös kuulla heidän 
kokemuksiaan eri palveluista ja siitä, kuinka he 
olivat kokeneet pystyneenä vaikuttamaan itses-
tään kerättyyn tietoon.

Miten tätä tehtiin? 

Järjestimme kolme työpajaa, joissa jututimme 
nuoria ja vanhempia ja joissa ideoimme yhdessä 
sitä, kuinka tietoa tulisi kerätä ja kuinka sitä tulisi 
hallita. Työpajat järjestettiin Vaskivuoren luki-
ossa, HUS:in lastenpsykiatrisella osastolla sekä 
Kirkkonummen kunnassa perhepalveluiden yksi-
kössä. Työpajoihin osallistui nuoria, vanhempia 

sekä laajasti eri ammattilaisia.  Työpajojen 
löydösten pohjalta suunnittelimme rautalanka-
mallin asiakastietojärjestelmästä, joka mahdol-
listaisi asiakkaan osallistumisen ja paremman 
kontrollin omasta prosessista.

Mitä löydöksiä saimme?

Nuoret ja vanhemmat nostivat esiin sen, että 
heillä tulee olla mahdollisuus osallistua itseään 
koskevan tiedon muodostukseen. Lisäksi on 
tärkeää pystyä seuraamaan ja hallitsemaan 
omaa prosessiaan.

• Halutaan osallistua itseä koskevien asioiden 
kirjaamiseen.

• Halutaan mahdollisuus lukea kirjauksia jälkikä-
teen ja ehdottaa muutoksia kirjauksiin.

• Halutaan tietää miksi mitäkin asiaa kysytään.

• Halutaan hallita sitä, kuka näkee omia tietoja 
ja mitä osia niistä.
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• Halutaan mahdollistaa helposti ja kontrolloi-
dusti tietojen liikkuminen eri ammattilaisten 
välillä.

• Halutaan itse tuottaa tieto omista verkostoista 
(esim. kaverit tai uusi kumppani).

• Halutaan tietoa siitä, mitä palvelua on tarjolla 
ja miten prosessit etenevät.

• Halutaan näkyvyys siihen, miten asiat etenevät 
(esim. lähetteet).

• Itsearvioinnin työkaluja toivotaan, mutta niiden 
pitää olla osa ammattilaisen kanssa tehtävää 
prosessia.

Digitaalinen ratkaisu voi osaltaan mahdollistaa 
asiakkaan paremman osallistumisen ja hallinnan 
tunteen omasta prosessista.

Mitä opimme? 

Tämä projekti sai meidät ajattelemaan paljon 
asiakkaiden osallistumista kehittämiseen ja siihen 
liittyvää etiikkaa. Työpajoihin osallistui joukko 
nuoria ja vanhempia, joilla oli paljon sanottavaa. 
Osa kertoi meille avoimesti vaikeistakin koke-
muksista. Mikä siis on meidän kehittäjien vastuu 
heille? Ensinnäkin oli tärkeää järjestää työpajoihin 
tunnelma, missä nuoret ja vanhemmat kokivat 
itsensä tervetulleiksi, että heitä kuunnellaan ja 
että he voivat puhua luottamuksellisesti. Yhtä 
tärkeää on kuitenkin olla kehittäjänä avoin myös 
siitä, mihin työpajan tulokset johtavat. Kehittäjinä 
koimme hyvin haastavana sen, että emme voineet 
luvata mitään konkreettisia muutoksia. 

Lue aiheesta myös Anna-Maija Ohlssonin, Sonja 
Soinin ja Aino Taipaluksen blogi Soccan sivuilta:

 Æ Perheet toivovat avointa ja joustavaa palvelua.

http://www.socca.fi/kehittaminen/lapset_ja_perheet/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-blogi/perheet_toivovat_avointa_ja_joustavaa_palvelua.8108.blog
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TUBESOSSU-KOKEILU

Miksi? 

Erinäisissä yhteyksissä on jo pitkään keskusteltu 
ns. somesossun tarpeesta. Esimerkiksi Lastensuo-
jelun Keskusliiton Verkossa-selvityksessä nousi 
esille, että lastensuojelusta puhutaan verkossa, 
mutta viranomaiset ja ammattilaiset eivät ole 
keskusteluissa mukana. Sosiaalityö ja lasten-
suojelu alkavat jo näkyä sosiaalisessa mediassa 
omilla kanavillaan, mutta omien kanavien 
ulkopuolella keskusteluihin ei ole vielä lähdetty 
mukaan. Halusimme tarttua tähän haasteeseen.

Lastensuojelusta puhutaan Facebookissa ja 
keskustelupalstoilla, mutta enimmäkseen 
aikuisten kesken. Työssämme kohderyhmänä 
ovat erityisesti lapset ja nuoret, joten valitsimme 
kanavan, jossa ajattelimme voivamme löytää 
nimenomaan lasten ja nuorten esittämiä kysy-
myksiä ja kommentteja lastensuojelusta. Lasten 
ja nuorten suosimissa kanavissa kuten What-
sAppissa tai SnapChatissa on mahdotonta etsiä 
lasten ja nuorten keskusteluja, joten päädyimme 
valitsemaan YouTuben.

YouTubesta löytyy erilaisia lastensuojelua ja sosi-
aalityötä käsitteleviä videoita. Aikuisten tekemiä 

videoita löytyy paljon, mutta ilahduttavan paljon 
on myös lasten ja nuorten itsensä tekemiä vide-
oita. Näiden lasten ja nuorten tekemien videoiden 
kommentteihin tulee usein kysymyksiä muilta 
lapsilta ja nuorilta, erityisesti jos videon on tehnyt 
yhtään tunnetumpi tubettaja. Lisäksi tubettajat 
ovat kertoneet, että lapset ja nuoret lähettävät 
heille myös yksityisviestejä, joissa kysyvät asioita 
tai kertovat omasta tilanteestaan.

Tubesossu-kokeilumme tarkoituksena on tutkia, 
miten ammattilaiset voisivat olla mukana näissä 
keskusteluissa.

Miten? 

Päätimme ryhtyä etsimään YouTubesta lasten ja 
nuorten lastensuojeluun liittyviä kysymyksiä ja 
vastaamaan niihin ammattilaisen näkökulmasta. 
Ensiksi meidän tuli kuitenkin varmistaa, että 
lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus tarkistaa, kuka 
heille on vastannut. Perustimme Tubesossulle 
oman YouTube-kanavan ja teimme esittelyvideon. 
Avasimme myös palautekanavan Sarahah-palve-
luun, jotta meitä olisi tarvittaessa mahdollisuus 
lähestyä myös anonyymisti.

https://www.lskl.fi/julkaisut/verkossa/
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Kanavan perustamisen jälkeen ryhdyimme etsi-
mään keskusteluja ja kysymyksiä. Meille selvisi 
hyvin nopeasti, että tämä ei ole tarkoituksen-
mukainen eikä hedelmällinen työskentelytapa. 
YouTube ei ole alusta, jossa juurikaan syntyy 
keskustelua, vaikka videoihin saattaakin tulla 
kysymyksiä ja kommentteja jopa satoja tai 
tuhansia. Kokeilun tämä vaihe loppui varsin 
lyhyeen ja lähdimme selvittämään muita tapoja.

Päätimme kuulla, mitä YouTube aktiivisesti 
käyttävät lapset ja nuoret ajattelevat ja ilmoittau-
duimme mukaan Tubecon-tapahtumaan. Tubecon 
on valtava tapahtuma, johon saapuu tuhansia 
lapsia ja nuoria tapaamaan tunnettuja tubet-
tajia. Messukeskuksen iso halli oli täynnä lapsia 
ja nuoria, hälinää, discovaloja ja pitkiä jonoja 
tubettajien meet & greet -pisteille. Lisäksi paikalla 
oli erinäisiä yksityisiä ja kolmannen sektorin 
toimijoita sekä viranomaisia esittelemässä toimin-
taansa tai palveluitaan. Olimme kaukana omalta 
mukavuusalueeltamme, mutta juuri siellä, mistä 
saisimme vastauksia kysymyksiimme. Haastatte-
limme kahden päivän aikana n. 70 lasta ja nuorta.

Mitä lapset ja nuoret kertoivat 
meille?

Kerroimme haastateltaville huomanneemme, 
että lasten ja perheiden ongelmia käsittelevät 
YouTube-videot saavat paljon kysymyksiä ja 
kommentteja. Kysyimme lapsilta ja nuorilta, mitä 
he ajattelisivat siitä, jos sosiaalialan ammattilaiset 
tulisivat mukaan vastaamaan näihin kysymyk-
siin. Kysyimme myös, miltä heistä tuntuisi, jos 
ammattilainen vastaisi juuri hänen videoonsa tai 
kommenttiinsa. Idea oli selvästi yllättävä, mutta 
kaikki suhtautuivat ajatukseen kuitenkin varo-
vaisen positiivisesti.

Lasten ja nuorten mielestä olisi hyvä, 
jos ammattilaiset toisivat keskusteluihin 
mukaan faktoja.

He kuitenkin korostivat, että ammattilaisen 
profiilin tulee olla luotettava. He kertoivat, että 
ammattilaisen profiilissa tulisi olla tiedot siitä, 
kuka hän on ja mitä tahoa hän edustaa. Lapset 
ja nuoret haluavat pystyä tarkistamaan, onko 
ammattilainen varmasti se, joka hän sanoo 
olevansa. Onnittelut siis kaikille mediakasvatta-
jille, olette tehneet hienoa työtä!

Kysyimme myös, mistä haastateltavat itse 
haluaisivat hakea apua, jos omassa perheessä 
tulisi avun tarve. Moni hakee apua mieluummin 
muualta kuin verkossa ja erityisesti opettajat 
ja oppilashuolto saivat paljon mainintoja. On 
kuitenkin se osa lapsista ja nuorista, joka toivoo 
apua ja tukea nimenomaan verkossa. Silloin on 
tärkeää, että ensimmäisen keskustelun voi käydä 
myös nimettömästi. Lapset ja nuoret arvostavat 
myös verkossa kahden kesken käytyjä keskuste-
luja.

Siitä oli kuitenkin vahva yksimielisyys, että 
tietoa tulisi olla tarjolla verkossa.

Tiedon tulisi olla helposti löydettävissä tai 
mieluiten jopa tuotuna lasten ja nuorten nenän 
eteen eli palveluntarjoajien kannattaa panostaa 
hakukoneoptimointiin ja kohdennettuun mark-
kinointiin. Tätä puolustaa myös havaintomme 
siitä, että monelle lapselle ja nuorelle oli uusi 
ajatus, että heidän perheessään voisi joskus olla 
avun tarvetta. Jos niin yllättävä tilanne tulisi 
lapselle tai nuorelle eteen, hän ei välttämättä ole 
kykenevä etsimään tietoa palvelujärjestelmän 
koukeroista. Palvelut ja niiden mahdollisuudet 
tulisi tehdä kaikille lapsille ja nuorille tutuiksi jo 
etukäteen. Verkossa se onnistuu helposti. Tube-
conissa kun oltiin, niin nuoret suosittelivat, että 
mainoksia kannattaa laittaa YouTube-videoihin 
alkuun, koska siitä niitä on pakko katsoa ainakin 
muutama sekunti.

Mitä tästä eteenpäin?

Some sosiaalityön toimintaympäristönä kiehtoo 
meitä edelleen. Kevään 2019 aikana siirrämme 
huomiomme YouTubesta Instagramiin, TikTokiin 
ja Discordiin.

”

”

https://tubecon.fi/
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KYSY LASTENSUOJELUSTA -INSTAKOKEILU

Sosiaalista mediaa voi hyödyntää 
sosiaalityössä

Hankkeessamme on pohdittu alusta asti, millä 
tavalla sosiaalista mediaa voisi hyödyntää sosiaa-
lityössä entistä enemmän. Teimme Tubesossu-ko-
keilun, josta opimme paljon. Kehitimme ajatusta 
pidemmälle ja toukokuussa 2019 avattiin Kysy 
lastensuojelusta -Instagram.

Kysy lastensuojelusta on palvelu, johon lapset 
ja nuoret voivat lähettää nimettömästi lasten-
suojeluun liittyviä kysymyksiä ja niihin vastataan 
julkisilla videoilla. Kantavana periaatteena on, 
että kaikkiin kysymyksiin vastataan.

Vuoden 2020 loppuun mennessä kanavalla on 
vastattu 142 kysymykseen. Mukana on 11 kysy-
mystä, joihin vastasivat Osallisuuden aika ry:n 
kokemusasiantuntijanuoret.

Lasten ja nuorten palaute

Lasten ja nuorten palaute on ollut kiittävää ja 
suorastaan ylistävää. Ainoat kriittiset palautteet 

liittyvät vastausten viiveeseen, joka on ollut 
kanavan haaste alusta asti.

Toooosi tärkeää työtä teette!! Nää 
on just niitä asioita mitä monet nuoret 
miettii ja pelkääkin. Eikä niistä niin puhuta, 
tietääkseni. Ennakkoluulot sosiaalitoimea 
ja lastensuojelua kohtaan on monella 
valtavat, ja tää on just hyvä tapa purkaa 
niitä! Välillä toki toivoisin vähän katta-
vampia tai suorempia vastauksia.”

Tili on hyvä olla olemasaa, koska nuorilla 
ei ole muuta paikkaa kysyä samanlaisista 
asioista.”

Toivon että onnistuu rikkomaan tabuja 
lastensuojelusta, ja ainakin itselle tuli tästä 
instagramista hyvä fiilis.”

Kysy lastensuojelusta -Instagram 
kehitettiin palvelumuotoilemalla

Hankesuunnittelija Sonja Soini esittelee alla 
olevalla videolla palvelun konseptia, sen kehittä-

”

”
”

https://www.pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo/tubesossu-kokeilu/
https://www.pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo/tubesossu-kokeilu/
https://www.instagram.com/kysylastensuojelusta/
https://www.instagram.com/kysylastensuojelusta/
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mistä ja opittuja asioita. Video on tehty maalis-
kuussa 2021 järjestetyille Sosiaalialan asiantunti-
japäiville.

Sosiaalityön harjoittelija Jari-Pekka Pesonen 
kirjoitti raportin Kysy lastensuojelusta  
-Instagramin kehittämisestä. Joulukuussa  
2020 palvelu on kuvattu Innokylään.

Raportti Kysy lastensuojelusta 
-Instagramin kehittämisestä

Projekti käynnistettiin palvelumuotoilun perustein 
eli valitsimme kohderyhmän ja ongelman, jonka 
halusimme ratkaista. Rajasimme kohderyhmäksi 
yläkouluikäiset nuoret ja aihepiiriksi lastensuo-
jelun. Ongelma, jota pyrimme ratkaisemaan oli, 
että lastensuojelu pelottaa, eikä sieltä uskalleta 
tästä syystä hakea apua.

Keräsimme asiakasymmärrystä ja tarkastelimme 
nuorten käsityksiä lastensuojelusta pitämällä 
workshopin Tesoman nuorisotilassa Tampereella 
sekä avaamalla keskusteluja Jodel-alustalla. 
Nuorilla oli sekä positiivisia että negatiivisia mieli-
kuvia lastensuojelusta. Keskeisimmiksi nousivat 
lastensuojelun asiakkaina oleviin nuoriin ja heidän 
vanhempiinsa sekä lastensuojelun työntekijöihin 
liittyvät mielikuvat. Mielikuvat jakautuivat hyviin 
ja huonoihin. Osa nuorista ajatteli, että lasten-
suojelusta on hyötyä. Toisaalta lastensuojelusta 
ajateltiin myös kriittisesti. Nuorilla oli vahvoja 
negatiivisia mielikuvia lastensuojelun asiakkaana 
olevista vanhemmista. Projektin alkuvaiheessa 

pidimme Sekasin Discordissa lastensuojeluaiheisen 
talkshown yhteistyössä Suomen mielenterve-
ysseuran ja Pesäpuu ry:n kanssa. Tämän avulla 
saimme osviittaa siitä, millaisia kysymyksiä 
nuorilla on liittyen lastensuojeluun.

Selvitystyön perusteella perustimme 
Instagramiin Kysy lastensuojelusta tilin, 
jota kautta nuoret voivat esittää lastensuo-
jeluaiheisia kysymyksiä.

Nuorille tarjottiin mahdollisuus lähestyä meitä 
joko yksityisviestillä tai anonyymisti. Lähes kaikki 
kysymykset lähetettiin anonyymisti, mikä ei ollut 
yllätys. Tutkimuksissa ja selvityksissä nuoret ovat 
kertoneet, että yksityisyys on heille tärkeää ja 
mahdollisuus kysyä nimettömästi on todellista 
matalan kynnyksen palvelua.

Aluksi vastasimme Sekasin Discordissa järjestetyn 
lastensuojelu-talkshown aikana esitettyihin 
kysymyksiin, kunnes aloimme saada kysymyksiä 
suoraan nuorilta. Kokeilussa on ollut erittäin 
merkityksellistä se, että sisältö perustuu puhtaasti 
nuorten lähettämiin kysymyksiin. Me emme siis 
päätä, mitä nuorten tulisi lastensuojelusta tietää, 
vaan he määrittelevät käsiteltävät aiheet.

Teemme nuorille minuutin mittaisia vastausvide-
oita heidän esittämiinsä kysymyksiin. Päädyimme 
valitsemaan Instagramin sen monipuolisen käytet-
tävyyden vuoksi, josta kerromme lisää edempänä. 
Instagram on myös erittäin suosittu kohderyh-
mämme keskuudessa.

Heti tilin perustettuamme markkinoimme 
Instagram-tiliä kahden viikon ajan. Markkinointi 
toteutettiin kolmella kuvamainokselle, jotka 
kohdistettiin 13-17-vuotiaille Suomessa Insta-
gramia käyttäville. Mainokset olivat muodoltaan 
Instagram-tarinoita. Oli mielenkiintoista ja 
tärkeää seurata, millaiset mainokset toimivat 
eli saavat nuoret klikkaamaan itsensä meidän 
profiiliin. Tästä lisää alempana.

Miten aloittaa työskentely sosiaali-
sessa mediassa?

Tässä listassa luettelemme asioita, jotka 
kannattaa ottaa huomioon sosiaalisessa mediassa 
toteutettavaa työskentelyä suunniteltaessa. Lista 
etenee kohta kohdalta kronologisesti ja perustuu 
Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena 
-hankkeen aikana esiin tulleisiin havaintoihin. 

https://www.youtube.com/watch?v=GMhRWd71ci0
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/kysy-lastensuojelusta-instagram
https://www.youtube.com/watch?v=78ywvGsXbXU
https://www.youtube.com/watch?v=78ywvGsXbXU
https://www.instagram.com/kysylastensuojelusta/


43 pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo

Edempänä avaamme jokaista kohtaa tarkemmin.

• Määrittele some-työskentelyn tavoite ja 
kohderyhmä

• Tutustu kohderyhmään ja some-alustoihin
- Valitse alusta, joka vastaa parhaiten  

tarkoitusta
- Pohdi, millainen sisältö on  

tarkoituksenmukaista
• Kiinnitä huomiota uskottavuuteen (nimi, profiili-

kuva, linkit organisaatiosi sivuille)
• Ota organisaatiosi viestinnän ammattilaiset 

mukaan työskentelyyn
• Tee työskentelysuunnitelma (mitä sisältöä ja 

milloin)
• Harkitse kohdennetun mainonnan käyttöä
• Kokeile rohkeasti ja suhtaudu virheisiin oppi-

miskokemuksina
• Kerää palautetta kohderyhmään kuuluvilta 

henkilöiltä
- Muuta suuntaa tarvittaessa

• Ole somessa läsnä omana itsenäsi!

Määrittele some-työskentelyn 
tavoite ja kohderyhmä

Ensimmäinen askel on pohtia tarkkaan, miksi 
somessa halutaan työskennellä. Someen voi 
mennä, koska muutkin ovat siellä, mutta kannus-
tamme sosiaalialan toimijoita panostamaan tähän 
ensimmäiseen askeleeseen, sillä se määrittää 
koko työskentelyä. Tavoite voidaan mieltää 
ongelman ratkaisemiseksi, joka koskee jotain 
tiettyä kohderyhmää (asiakkaita, mahdollisia 
asiakkaita, nuoria jne.) Haluamme korostaa, että 
some-työskentelyn tavoitetta määritettäessä 
asiakaslähtöisyys on avainasemassa. Toisin 
sanoen: Mihin asiakkaan tiedonhaluun ja -tarpee-
seen haluatte vastata?

Kysy lastensuojelusta -kokeilussa halu-
simme tarttua lastensuojeluun liittyvään 
pelkoon ja ennakkoasenteisiin. Kohderyh-
mäksi rajasimme yläkouluikäiset, sillä he 
käyttävät somea paljon. Lisäksi meillä oli 
mahdollisuus saada ohjausta kohderyh-
mään kuuluvilta perhehoidossa olevilta 
nuorilta.

Tutustu kohderyhmään ja 
some-alustoihin

Selvitä, mitä sosiaalisen median alustoja kohde-

ryhmä käyttää. Tutustu alustojen toimintatapaan. 
Pohdi aiemmassa kohdassa rajaamaasi ongelmaa. 
Millaista sisältöä haluaisit tuottaa? Miten haluaisit 
olla läsnä somessa? Tässä vaiheessa kannattaa 
miettiä myös some-työskentelyn toiminta-
tapaa. Onko tarkoituksenmukaista tarjota vain 
informaatiota vai olla kohderyhmän kanssa 
vuorovaikutuksessa? Valitse alusta, joka vastaa 
näitä tarpeita. Mikäli mahdollista, suosittelemme 
keräämään tietoa omaan kohderyhmään 
kuuluvilta henkilöiltä. Kannattaa tutkailla myös 
niitä vaihtoehtoja, jotka eivät ole sinulle tuttuja. 
Useimpien alustojen käytön oppii nopeasti ja netti 
on pullollaan vinkkejä!

Oman kohderyhmämme suosituimpia 
some-alustoja ovat Whatsapp, Instagram, 
TikTok, Youtube ja SnapChat. Tietoa 
näistä löysimme mm. Some ja nuoret 2019 
-raportista. Lisäksi syvensimme asiakasym-
märrystä järjestämällä työpajan nuorille. 
Päädyimme valitsemaan Instagramin sen 
monipuolisuuden vuoksi.

Kiinnitä huomiota uskottavuuteen

Haastattelimme nuoria Tubeconissa kesällä 2018 
ja kysyimme, mitä he ajattelevat ammattilaisten 
läsnäolosta somessa (ks. kooste). Haastattele-
mamme nuoret suhtautuvat myönteisesti ammat-
tilaisten mukanaoloon somessa, mutta he koros-
tavat, että toimijoiden uskottavuus sosiaalisessa 
mediassa on tärkeää. Tästä syystä kannattaa 
panostaa käyttäjänimen ja profiilikuvan valitsemi-
seen. Profiilin kautta tulee olla myös mahdollista 
tarkistaa, että varmasti olet kuka sanot olevasi. 
Siksi profiiliin kannattaa laittaa selvästi näkyville 
linkit organisaation sivuille.

Pohdimme pitkään käyttäjänimen valitse-
mista. Lopulta yksinkertainen, selkeä ja 
kuvaava ”kysylastensuojelusta” valikoitui 
käyttöön. Käytimme Pelastakaa Lapset 
ry:n logoa profiilikuvana ja profiilin 
kuvauksessa kerrotaan ketkä kysymyk-
siin vastaavat. Profiilissamme oli linkki 
anonyymiin lomakkeeseen, jolla nuoret 
pysyivät lähettämään lastensuojeluaiheisia 
kysymyksiä. Lomake oli tehty Microsoft 
Forms:lla, ja linkki oli lyhennetty bit.ly 
-palvelussa.

”

”

”

https://wordpress.ebrand.fi/somejanuoret2019/
https://wordpress.ebrand.fi/somejanuoret2019/
https://www.pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo/tubesossu-kokeilu/
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Ota organisaatiosi viestinnän 
ammattilaiset mukaan  
työskentelyyn

Työskentely sosiaalisessa mediassa on suurelta 
osin viestintää. Riippuen organisaatiosta, työs-
kentelyn tavoitteesta ja kohderyhmästä tarvitaan 
myös sosiaalityön osaamista. Harva sosiaalityön-
tekijä on ammattimainen viestijä ja tästä syystä 
on ensiarvoisen tärkeää hyödyntää viestinnän 
osaamista, mikäli sitä on käytettävissä. Vies-
tinnällinen osaaminen on paljon muutakin kuin 
sisällöntuotantoa, joten viestinnän ammattilaiset 
kannattaa ottaa mukaan jo some-työskentelyn 
suunnitteluvaiheessa.

Pelastakaa Lapset ry:n viestinnän kanssa 
työskentely oli antoisaa. Tosin teimme 
virheen siinä, että emme ottaneet heihin 
yhteyttä heti alkuvaiheessa. Viestintä 
auttoi meitä ulkoasuun, sisältöön ja mark-
kinointiin liittyvissä asioissa. Omin avuin 
emme olisi onnistuneet näissä läheskään 
yhtä hyvin.

Tee työskentelysuunnitelma

Sosiaalisessa mediassa työskentelyä varten 
kannattaa luoda suunnitelma. Tällöin työsken-
telystä saa mahdollisimman paljon irti. Suunni-
telmaan kannattaa sisällyttää, mitä julkaistaan, 
milloin ja millä alustalla. Suunnitelman avulla 
työn jakaminen useamman työntekijän kesken 
on helpompaa. Kuvien ja videoiden suunnittelu ja 
tekeminen vaatii oman aikansa ja nollasta aloit-
taessa se vaatii myös harjoittelua. Näistä syistä 
sisällöntuotanto kannattaa aloittaa rauhassa 
ja pyrkiä siihen, ettei kaikki työ jää yksittäisen 
aiheesta innostuneen työntekijän harteille. 
Monesti some-työtä tehdään oman toiminnan 
ohella. Mielestämme some-työskentelyyn tulisi 
panostaa enemmän resursseja, jotta suunni-
telmallinen ja laadukas sisältö on mahdollista 
tuottaa.

Tässä olisimme voineet olla tarkempia. 
Ilman kunnollista suunnitelmaa sisällöntuo-
tanto ei jakautunut tasaisesti työviikkoon, 
vaan sisältöä tuli tehtyä tarpeen mukaan. 
Loppua kohden suunnitelmat tarkentuivat 
ja työskentely helpottui, kun kokonais-
kuva oli paremmin hallussa.  Aikaa kului 
erityisesti videoiden sisällön pohtimiseen, 
sillä tarvittavan informaation saaminen 

minuutin mittaiseen videoon vaati suun-
nittelua. Toinen aikaa vienyt osuus oli 
videoiden kuvaaminen.

Harkitse kohdennetun mainonnan 
käyttöä

Palveluiden markkinointi sosiaalisessa mediassa 
on arkipäivää, mutta sosiaalialalla markkinointiin 
suhtaudutaan vielä varauksella. Suosittelemme 
kuitenkin lämpimästi kohdennetun mainonnan 
käyttöä oman kohderyhmän tavoittamiseksi. 
Kohdennetulla mainonnalla mainokset voidaan 
kohdistaa kätevästi esimerkiksi tietylle ikäryh-
mälle ja alueelle (maa, kaupunki, asuinalue). 
Markkinointi maksaa, mutta kustannukset eivät 
missään nimessä ole päätä huimaavia.  

Oman kokeilumme kohdalla kohdennettu 
markkinointi toimi erinomaisesti ja kohde-
ryhmä löysi sivumme nopeasti. Kahden 
viikon ja 100 euron kampanjan aikana 
tavoitimme 65000 13-17 vuotiasta nuorta, 
joista 3000 kävi mainoksen kautta profii-
lissamme. Kampanjassa meillä oli kolme 
erilaista mainosta, joista kaksi ylsi Face-
book Business Managerissa osuvuuspisteille 
10/10 eli onnistuivat erinomaisen hyvin. 
Parhaiten toimivat mainokset, joissa oli 
näkyvissä nuorten lähettämiä kysymyksiä 
eli viesti heidän omalla kielellään.

Kokeile rohkeasti ja suhtaudu virhei-
siin oppimiskokemuksina

Uutta työtapaa käyttöönotettaessa rohkea 
asenne kannattaa. Virheiden tekemistä ei kannata 
pelätä – ne ovat oppimiskokemuksia. Sosiaalisen 
median kohdalla kannattaa ottaa huomioon, 
että kaikki ”somettajat” ovat joskus olleet aloit-
telijoita. Etene suunnitelman mukaisesti ja ota 
virheistä opiksi!  Omalla persoonalla tekeminen ja 
mokailu on inhimillistä ja kuuluu someen.

Oma kokeilumme rakentui pitkälti tämän 
kohdan varaan. Lähdimme tekemään 
some-työskentelyä sellaisessa muodossa, 
että se oli uutta kaikille hankkeen 
työntekijöille. Monessa kohtaa törmä-
simme esteisiin ja teimme myös virheitä. 
Suurimmat haasteet liittyvät sisällöntuo-
tannon moneen työvaiheeseen ja niiden 
viemään aikaan, jonka suuruus tuli meille 

”
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yllätyksenä. Lisäksi koimme hankaluuksia 
alustojen käyttäjäprofiilien kanssa, sillä 
emme olleet perehtyneet käyttäjäehtoihin 
kunnolla. Yksi tili poistettiin, koska olimme 
tehneet yritysprofiilin sijaan henkilö-
kohtaisen profiilin. Toiseen tiliin emme 
päässeet kirjautumaan sisään uloskirjau-
tumisen jälkeen. Kummassakin tapauk-
sessa asiakaspalautteen lähettäminen oli 
hyödytöntä, sillä niihin ei vastattu. Edellä 
mainitusta syystä kokeilumme rajoittui 
ainoastaan Instagramiin, emmekä päässeet 
työskentelemään TikTokissa, kuten olimme 
suunnitelleet.

Virheistä huolimatta työskentelimme aset-
tamamme tavoitteen eteen suunnitelman 
mukaisesti ja kokeilu onnistui. Onnistuimme 
korjaamaan virheet miettimällä toimintaa 
uudestaan. Saimme myös apua organisaa-
tiomme viestinnältä.

Kerää palautetta kohderyhmään 
kuuluvilta henkilöiltä

Palautteen kerääminen on tärkeää, sillä sen 
avulla some-työskentelyä on mahdollista ohjata 
entistä enemmän asiakaslähtöiseen suuntaan. 
Muuta rohkeasti työskentelyn suuntaa, mikäli 
palaute antaa siihen aihetta.

Kuten aikaisemmin mainitsimme, saimme 
ohjausta kohderyhmään kuuluvilta 
nuorilta. Saimme palautetta mm. kysylas-
tensuojelusta-kanavan videoiden toteut-
tamisesta ja markkinointiin suunnitelluista 
mainoksista. Oli mukava huomata, että 
nuoret pitivät sisältöä hyvänä ja tieto tästä 
antoi motivaatiota jatkaa eteenpäin.

Ole somessa läsnä omana itsenäsi!

Sosiaalialan ja sosiaalisen median yhdistämisestä 
voi helposti seurata ammattijargonin sävyttämää 
ja ammattiroolien taakse piiloutuvaa viestintää. 
Mikäli työskentelyn kohteena ovat asiakkaat, 
kannattaa työntekijän pyrkiä olemaan somessa 
läsnä omana itsenään. Se voi aluksi tuntua 
haastavalta, mutta tavoitteen kannalta oma 
organisaatio ja toiminta kannattaa luoda mahdol-
lisimman helposti lähestyttäväksi.

Sosiaalityö ei ole juurikaan esillä mediassa. 
Julkisuudessa käsiteltävät asiat erityisesti 
lastensuojeluun liittyen ovat usein negatii-
visesti sävyttyneitä, eivätkä viranomaiset 
voi ottaa keskusteluun kantaa vaitiolovel-
vollisuuden vuoksi. Näistä lähtökohdista 
sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan työs-
kentelyyn lähteminen ei ollut automaatio. 
Erityisesti omilla kasvoilla esiintyminen 
tuntui aluksi vieraalta, sillä tätä some-pro-
jektia vetänyt harjoittelija oli aikaisemmin 
tottunut salaamaan identiteettinsä 
verkossa välttääkseen siviili-identiteetin 
sotkeutumista työasioihin. Somessa toimi-
miseen liittyi ennakko-odotuksia. Omilla 
kasvoilla esiintyminen, negatiivisen palaut-
teen saaminen ja haukkuminen pelottivat. 
Kokeilun edetessä on ollut mukava 
huomata, että nämä ennakkoasenteet 
ovat osoittautuneet vääriksi. Kokeilu on 
onnistunut mainiosti, emmekä ole saaneet 
negatiivista palautetta.

Lopuksi

Somessa työskentelyn aloittaminen ei ollut 
helppoa eikä yksinkertaista. Alkukankeuksien 
jälkeen toiminta lähti rullaamaan, ja kameran 
edessä työskentely alkoi tuntua luontevammalta. 
Päästyämme vauhtiin oli mahtava huomata, että 
kohderyhmämme, eli nuoret, löysivät kanavan 
ja olivat siitä kiinnostuneita. Haluamme tämän 
esimerkin avulla kannustaa sosiaalialan toimijoita 
kokeilemaan uusia toimintatapoja ja sosiaalista 
mediaa oman työskentelyn kehittämiseksi. 
Lopuksi haluamme vielä korostaa, kuinka tärkeää 
on, että pohditte, mihin asiakkaan tiedonhaluun 
ja -tarpeeseen haluatte vastata. Ei muuta kuin 
suunnittelemaan!

Kysy lastensuojelusta -kokeilu on ollut antoisa 
kokemus ja jatkamme toimintaa Instagramissa 
kesän 2019 ajan. Tervetuloa katsomaan, tykkää-
mään ja seuraamaan vastauksiamme nuorten 
esittämiin lastensuojeluaiheisiin kysymyksiin! 
Toivomme kommentteja ja palautetta sekä 
nuorilta että ammattilaisilta.

 
Jari-Pekka Pesonen
Sosiaalityön harjoittelija hankkeessa kevään 2019
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KOKEMUKSIA PYYDÄ APUA -NAPISTA

Raision lapsiperhepalveluiden keksimä ja lansee-
raama Pyydä apua -nappi on tervetullut lisä 
kuntien verkkosivuille. Se tarjoaa mahdollisuuden 
hakea apua omalta kotisohvalta käsin, mihin 
vuorokauden aikaan tahansa. Nappia voi painaa, 
vaikka ei ihan tiedä mikä on tai kuka osaisi 
auttaa. Hyvin toteutettuna Pyydä apua -nappi 
voi toteuttaa yhden luukun taktiikkaa, jolloin 
asiakas voi kertoa huolen aiheensa ja ammatti-
laiset järjestävät avun sen mukaan. Jotta apua 
haettaisiin jo varhaisessa vaiheessa, on tärkeää, 
että avun hakeminen tehdään mahdollisimman 
helpoksi. Nettilomake, jolla saa suoraan kotoa 
yhteyden avun tarjoajaan, voi olla juuri tätä.

Halusimme tutustua paremmin siihen, kuinka 
Pyydä apua -nappi on toimintamallina toteutettu 
ja ennen kaikkea, mihin se on johtanut. Jutu-
timme alkuvuodesta 2019 muutamaa kuntaa, 
joilla Pyydä apua -nappi on joko jo vakiintunut 
käytäntö (Tampere ja Raisio) tai kokeilussa 
(Espoo, jossa se sittemmin on vakiintunut).  Tänä 
päivänä Pyydä apua -napin tyyppinen ratkaisu 
löytyy jo monesta kunnasta tai kuntayhtymästä.
 

Suurin osa avuntarpeista ratkesi 
nopeasti

Tampereella, Raisiossa ja Espoossa luvattiin, että 
avunpyyntöön vastataan 1-3 arkipäivässä. Kaikki 
olivat pystyneet toteuttamaan tämän lupauksen.  
Toteutuksissa oli siinä eroa, voiko ottaa yhteyttä 
nimettömänä vai ei. Yhteydenottoja tuli keski-
määrin 10-25 kappaletta kuukaudessa ja suurin 
osa niistä ei vaatinut palveluntarpeen arviointia 
tai muuttunut asiakkuudeksi. Eli iso osa asiak-
kaiden tarpeista ratkesi joko puhelimessa tai 
muutamassa tapaamisessa, joissa mahdollisesti 
järjestettiin kotipalvelua tai perhetyötä. Ylei-
simmät yhteydenoton aiheet olivat huoli lapsesta, 
ero- ja huoltajuusasiat, lasten- ja kodinhoidollinen 
apu, vanhempien jaksaminen ja talousasiat. 
Yhteydenotot tulivat aikuisilta, vain Espoossa oli 
yksi yhteydenotto nuorelta, joka toivoi itselleen 
tukihenkilöä.   

Pyydä apua -napin kautta tuleviin yhteydenot-
toihin vastasi Espoossa monialaisen ensiarvi-
otiimin työntekijä ja Tampereella ja Raisiossa 
perhepalveluiden palveluohjaaja. Tämän työnte-
kijän tukena oli monipuolinen joukko sosiaali- ja 
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kasvatusalan ammattilaisia ja Raisiossa kokeilu-
vaiheessa oli mukana myös Kela. Lomakkeisiin 
vastaavalla työntekijällä oli käyttäjätunnukset, 
joilla hän pääsi sisään järjestelmään. Lomakkeet 
poistettiin käsittelyn jälkeen ja niistä ei syntynyt 
asiakasrekisteriä.

Pyydä apua -nappi tarvitsee  
markkinointia

Pyydä apua -nappia oli markkinoitu jakamalla 
laajalti esitteitä ja tarroja. Tietoisuuden levittä-
minen on tärkeää ja sitä täytyy tehdä jatkuvasti. 
Tampereella oli huomattu napin käyttöasteen 
vähentyminen, kun markkinoinnissa oli pidetty 
taukoa.  

Näiden kokemusten valossa näyttäisi siltä, 
että Pyydä apua -nappi vastaa juuri varhaisen 
tuen tarpeeseen. Yhteydenottomäärät ovat 
vielä isossakin kaupungissa pieniä, jonka syytä 
olisi kiinnostava tutkia lisää. Hyvin tärkeää on 
palvelun kunnollinen markkinointi. Kiinnostavaa 
olisi pitkällä tähtäimellä seurata näiden uusien 
avunhakemismuotojen vaikutusta asiakkuus-
määriin. Tärkein mittari on ennaltaehkäisyssä 
onnistuminen eli se, että perheet hakisivat apua ja 
tulisivat autetuksi jo varhaisessa vaiheessa.  

Tampere: palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/9713/
lomake.html

Raisio: pan.mednet.fi/Lomake?lang=fi 

Espoo: www.espoo.fi/pyydaapua 

 
HALUATKO OTTAA KUNNAS-
SASI KÄYTTÖÖN PYYDÄ APUA 
-NAPIN?

Ota huomioon ainakin nämä asiat! 

Työntekijöiden perehdyttäminen ja 
osallistaminen 

• Jaa tietoa muiden jo Pyydä apua -nappia 
käyttävien kuntien kokemuksista 

• Ideoikaa yhdessä keiden tulisi olla mukana 
prosessi, jotta asiakkaiden tarpeisiin pystyttäi-
siin vastaamaan parhaalla mahdollisella tasolla 

• Määrittäkää yhdessä minkälainen prosessi 
napin ympärille rakentuu 

• Järjestä kunnon kasvokkainen perehdytys 
uuden työkalun käyttöön  

Teknisen toimittajan  
kanssa sovittavaa 

• Lomakkeen sisältö (mitä kysytään) 

• Tietoturva 

• Missä aikataulussa lomakkeet hävitetään 

• Työntekijöille näkyvät tiedot siitä, missä tilassa 
vastaanotetut lomakkeet ovat: 

• Kuka on vastaanottanut lomakkeen ja ottanut 
sen käsittelyyn 

• Mahdollisuus palautteen keräämiseen 

• Lomakkeen lähettäneelle lähtee kysely ennen 
kuin lomake (ja yhteystiedot) hävitetään 

Viestintä ja markkinointi 

• Pyydä apua -napin visuaalinen ilme (ja nimi) 

• Pyydä apua -napin sijoittaminen kunnan sivuille 
(etusivu + jotain muuta?) 

• Pyydä apua -napin markkinointi kunnan viestin-
täkanavissa 

• Tulostettava markkinointimateriaali (esim. 
juliste, flyer) jaettavaksi päiväkoteihin, 
kouluihin, neuvoloihin jne.

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/9713/lomake.html
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/9713/lomake.html
https://pan.mednet.fi/Lomake?lang=fi
https://www.espoo.fi/pyydaapua
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OHJEITA JA
VINKKEJÄ
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MILLOIN SOSIAALITYÖTÄ VOI TEHDÄ ETÄNÄ?

Sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus henkilökoh-
taiseen kontaktiin ja sosiaalihuollon toimipisteissä 
käymiseen ja siksi STM ei pidä hyvänä laajamit-
taista etätöihin siirtymistä sosiaalihuollossa totesi 
sosiaalineuvos Elina Pöyhönen STM:n tiedotus-
tilaisuudessa 20.3.2020. Tämä on selvää, mutta 
selvää on myös se, että monessa tilanteessa 
etäyhteys on hyvä sosiaalityön väline. Miten siis 
määritellä, mihin tilanteisiin etäyhteys sosiaali-
työssä sopii ja mihin ei?

Kun asiakas ja työntekijät ovat toisilleen 
tuttuja, on keskustelu helpompaa myös 
etänä. Tutustuminen on usein helpompaa 
kasvokkain. Nykyisten tuttujen asiakkaiden 
kanssa siis voisi hyvinkin kokeilla tapaamista 
etäyhteydellä. Kannattaa kuitenkin huomata, 
että uusikin asiakas voi toivoa, että ensimmäiset 

yhteydenotot voisi tehdä etänä. Varsinkin nuoret 
ovat toivoneet, että heti ei olisi pakko mennä 
toimistolle, vaan ihan ensimmäisenä voisi jutella 
nimettömänä. Se madaltaa kynnystä ensimmäisen 
yhteydenoton tekemiseen. Kun luottamus on 
jo alkanut muodostua ensin etäyhteydellä, on 
helpompaa tulla tapaamaan kasvokkain.

Empatia on tärkeä osa sosiaalityötä. On 
sanottu, että verkossa empatian osoittaminen ja 
havaitseminen on vaikeampaa kuin kasvokkain. 
Olemme usein tottuneet osoittamaan empatiaa 
eleillä ja ilmeillä, mutta etätapaamisissa myötä-
tuntoa pitää sanoittaa. Sosiaalityön ammatti-
laiset ovat haastavien vuorovaikutustilanteiden 
erityisammattilaisia ja se osaaminen muokkautuu 
helposti myös verkkoympäristöön, kunhan osaa-
mistaan on tilaa pohtia hetki.
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Sosiaalityössä keskeistä on tilanteen ja 
palvelutarpeen arvioiminen. Se kuuluu osaksi 
kaikkea päätöksentekoa ja sisältää merkittävää 
julkisen vallan käyttöä. Arviointi on useimmiten 
pitkällä aikavälillä tehtävä prosessi, jolloin siihen 
voi sisältyä myös etätapaamisia. On kuitenkin 
syytä suhtautua kriittisesti siihen, että arviointia 
tehtäisiin vain etänä. Esimerkiksi kiireellistä sijoi-
tusta tai huostaanoton valmistelua ei voi tehdä 
kokonaan etänä.

Etäyhteyksiin tarvitaan laitteita ja ohjel-
mistoja. Jos työntekijällä ja/tai asiakkaalla ei 
ole tietokonetta tai älypuhelinta, sim-korttia, 
puheaikaa tai tietoturvallista ohjelmistoa, se 
asettaa rajoituksia etäyhteyksille (mukaanlukien 
puhelut). Etäyhteyksiin tarvitaan myös halua ja 
osaamista. Jos työntekijä on epävarma osaa-
misestaan tai asiakas ei halua olla yhteydessä 
etänä, niin silloin etätapaaminen on hankalaa.

Ja sitten on tilanteita, jolloin ei voida 
tavata kasvokkain. Esteenä voi olla asiakkaan 
aggressiivisuus, tai lähipiiristä joku voi asua ulko-
mailla tai olla vankilassa, eikä siksi voida tavata 
kasvokkain. Tai voi olla, että asiakas ei suostu tai 
pysty tulemaan tapaamiseen. Silloin on hyvä, että 
voidaan olla yhteydessä etänä.

Yleispätevää linjausta ei voi siis sanoa. Laitteiden, 
ohjelmistojen ja osaamisen tulee olla kunnossa 
ja asiakkaalla tulee olla halua etätapaamiseen. 
Mutta muutoin paras linjaus on ehkä se, mitä eräs 
sosiaalityöntekijä totesi somessa: “Sosiaalityönte-
kijänä sen ehkä jotenkin vaan intuitiivisesti tietää 
ja tunnistaa, milloin on hyvä olla läsnä ja milloin 
asia hoituu etänä.”
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VIDEOPUHELUT ASIAKASTYÖSSÄ

Mitä ohjelmistoja voi käyttää etäta-
paamisiin asiakkaiden kanssa?

Etätapaamiset asiakkaiden kanssa voidaan 
toteuttaa videopuhelun avulla. Jos asiakkuus on 
sosiaalihuoltolain alainen, niin videopuheluoh-
jelmiston pitää täyttää tietoturvavaatimukset. 
Kela on koostanut listan ohjelmistoista, joita he 
suosittelevat etäkuntoutukseen. Lisäksi Valvira 
ylläpitää rekisteriä tietojärjestelmistä. Osa 
rekisterissä olevista järjestelmistä soveltuu myös 
etätapaamisiin. Ilmaisia tietoturvavaatimukset 
täyttäviä ohjelmistoja ei ole tarjolla, vaan kaikki 
ovat maksullisia.

Kaikki nämä ohjelmistot mahdollistavat paitsi 
videopuhelut asiakkaiden kanssa, niin myös paljon 
muita etätyöskentelyn tapoja (esim. viestittely ja 

jaettu kalenteri). Nämä ratkaisut on mahdollista 
saada käyttöön nopeastikin.

Joissain organisaatioissa hyväksytään myös 
Microsoft Teams ja Skype for Business -ohjel-
mistojen käyttö etätapaamisissa asiakkaiden 
kanssa. Koska tietoturva näissä ohjelmistoissa ei 
ole paras mahdollinen, niitä kannattaa käyttää 
vain videopuhelun tekemiseen. Teamsissa voi 
myös tallentaa tiedostoja. Tietoturvan takia sinne 
ei tule tallentaa mitään salassa pidettävää tai 
luottamuksellista materiaalia.

Myös Whatsappin käyttö on hyväksyttyä joissain 
organisaatioissa. Whatsappissa viesti on ns. 
end-to-end -salattua, mutta Facebook kerää 
tiedot käyttäjien yhteystietoluetteloista. Viestin 
sisältö pysyy siis salassa, mutta Facebook tietää 

https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-ohjeita-palveluntuottajille-etakuntoutus
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/sosiaali-ja-terveydenhuollon-tietojarjestelmat
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kenen kanssa viestittelet. Whatsappissa on 
kuitenkin oletusasetuksena, että se varmuuskopioi 
viestinvaihdon Googlen Driveen. Sen asetuksen 
saa pois päältä ja siten tietoturvaa voi parantaa. 
Jos Whatsappia käytetään asiakastyössä, niin 
tulisi huolehtia, että asetus on pois päältä sekä 
työntekijän että asiakkaan puhelimesta.

Miten toimitaan parhaalla mahdolli-
sella tavalla etätapaamisessa asiak-
kaan kanssa?

Uuden työtavan aloittaminen on monelle jännit-
tävää ja hermostuttavaa. Jos työntekijöillä ei ole 
kokemusta etätapaamisista videoyhteyden avulla, 
niin sitä kannattaa harjoitella ensin tiimin kesken. 
Siten käytettävä ohjelmisto tulee tutuksi. Samalla 
voi tehdä havaintoja videopuhelun vaikutuksista 
vuorovaikutukseen ja pohtia, miten asiakaskoke-
muksesta saa parhaan mahdollisen.

Digisosiaalityö-hanke on tukenut SPR:n Espoon 
nuorten turvataloa sähköisen perhetyön kehit-
tämisessä. Teimme yhteisen koulutusmateriaalin 
ammattilaisille, jota voi vapaasti hyödyntää, kun 
miettii videopuheluiden hyödyntämistä asiakas-
työssä. Koulutusmateriaaliin kuuluu Videopu-
helut asiakastyössä -diaesitys ja Vuorovaikutus 
videopuhelussa -video.

Lapsilta opittua -sivustolta löydät vinkit etätyös-
kentelyyn lapsen kanssa.

Osallisuuden aika ry:n blogista voi lukea lasten-
suojelun kokemusasiantuntijoiden vinkit hyvään 
kohtaamiseen etänä.

Koulutusmateriaali

Hankkeessa tuotettiin yhdessä SPR:n Espoon 
Nuorten turvatalon kanssa Videopuhelut asiakas-
työssä koulutusmateriaali, joka koostuu koulutus-
videosta ja dioista

https://www.pelastakaalapset.fi/lapsilta-opittua/haluatko-toimia-lapsikeskeisesti/etatyoskentely-lapsen-kanssa/
https://osallisuudenaika.fi/blogi/2020/12/9/nuori-kaipaa-lsnoloa-etnkin-kohdatessa
https://www.youtube.com/watch?v=Lpu8defSec8
https://www.youtube.com/watch?v=Lpu8defSec8
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KUINKA LAPSET SAAVAT TIETOA  
AVUSTA POIKKEUSTILANTEISSA

Tieto tarjolla olevasta avusta täytyy 
viedä lasten ulottuville myös poik-
keusoloissa

Lapsilla on erilaisia avun tarpeita poikkeustilan-
teesta huolimatta, ja myös siitä johtuen. Perhe-
työn, oppilashuollon tai lastensuojelun tarve ei 
pääty, vaikka lapset ovat kotona.

Kun lapset eivät ole koulussa tai harrastustoi-
minnassa, perheen ulkopuoliset aikuiset eivät voi 
tunnistaa lasten tuen tarvetta tai hätää. Lapsi ei 
voi myöskään kävellä koulun terveydenhoitajan, 
kuraattorin tai psykologin vastaanotolle. Hyvin 
harva lapsi tietää lastensuojelusta tai ainakaan 
etsiytyisi oman kunnan lastensuojelun nettisivuille. 
On myös kaukaa haettua, että lapsi lähtisi 
itsenäisesti tekemään itsestään lastensuojeluil-
moitusta.

Täytyy siis varmistaa, että lapsille on 
tarjolla tietoa ja mahdollisuus pyytää 
apua, vaikka he ovat kotona.

Melkein kaikilla lapsilla on älypuhelin ja he viet-
tävät aikaansa sosiaalisessa mediassa (eri ikäiset 

eri kanavissa). Some on poikkeustilanteessa 
puhelun lisäksi ainoa kanava, jolla voi suoraan 
tavoittaa lapset. Sosiaalihuollon asiakastyössä 
sosiaalista mediaa ei voi käyttää luottamuk-
sellisista asioista keskustelemiseen. Sosiaalista 
mediaa voi kuitenkin käyttää tiedon jakamiseen ja 
avun tarjoamiseen.

Lapset tarvitsevat kipeästi tietoa ainakin näistä 
asioista:

• Mistä saa ruokaa, jos sitä ei ole kotona

• Mistä saa apua, jos kotona on väkivaltaa tai 
päihdeongelma

• Mikä on väkivaltaa ja mikä on päihdeongelma

• Miten apua voi hakea

• Mitä avun hakeminen tarkoittaa ja mitä sitten 
tapahtuu

• Miten pysyy turvassa, jos hakee apua ja kertoo 
mitä kotona tapahtuu
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Tällaiseen tiedottamiseen sopivat some-kanavista 
esimerkiksi YouTube, Instagram ja Snapchat, sillä 
ne ovat suosittuja sovelluksia lasten keskuudessa. 
Esimerkiksi Keski-Uudenmaan soten lastensuo-
jelu viestii Instagramissa nyt näin. Käyttämällä 
kohdennettua markkinointia voit tavoittaa 
helposti esimerkiksi oman alueesi tietyn ikäiset 
lapset. Alle 13-vuotiaille ei voi kohdentaa mark-
kinointia, mutta sitä nuorempia voisi tavoittaa 
esimerkiksi jonkun suositun tubettajan välityk-
sellä. Lisäksi voit mainostaa sosiaalisen median 
tiliäsi esimerkiksi Wilma-viestin kautta, jos toimit 
koulussa.

Miten lapset voivat pyytää apua?

On tärkeä miettiä, miten lapset voivat hakea 
apua. Yhteystietojen tulee olla selvästi näkyvillä, 
mutta lisäksi tulee miettiä, miten yhteydenotta-
misen kynnystä voi madaltaa.

Tärkeää on puhua lapsille tärkeistä asioista heille 
ymmärrettävällä tavalla. Älä kuitenkaan vähät-
tele lasten ymmärryskykyä tai tiedon tarvetta. 
Aikuisen ei tarvitse heittäytyä lapselliseksi, vaan 
ole aidosti oma itsesi. Mitä enemmän tuot ja 
avaat omaa persoonaasi esiin sosiaalisen median 
viestinnässä, sitä lähestyttävämpi olet.

Yksityisviestin lähettäminen sosiaalisen median 
kautta on lapsille hyvin luontainen tapa asioida. 
Tietoturvan takia sosiaalinen media ei kuitenkaan 
sovellu luottamuksellista asioista keskusteluun. 
Onkin paikallaan miettiä, mihin lapset voi ohjata 
keskustelmaan turvallisesti. Soittaminen voi olla 
liikaa vaadittu, mutta voisiko organisaationne 
avata esimerkiksi chat-yhteyden? Esimerkiksi 
Ninchat-ohjelmisto mahdollistaa tietoturvallisen 
chat-yhteyden sosiaalihuollon asiakastyöhön. 
Chat-keskustelu mahdollistaa luottamuksen 
synnyttämisen ja avun tarpeen kartoittamisen. 
Siellä voidaan yhdessä lapsen kanssa keskustella 
lastensuojeluilmoituksen tekemisestä. Jos chat 
ei nyt ole mahdollista, mieti kuitenkin sellainen 
keskustelukanava, joka on lapselle mahdollinen ja 
mahdollisimman helposti lähestyttävä.

Rohkaisemme kaikkia ammattilaisia olemaan 
läsnä lapsille some-kanavissa. Me voimme tarvit-
taessa auttaa, joten ole yhteydessä!

https://www.instagram.com/p/B-bwE-Qj1b9/
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DIGITAALINEN TYÖSKENTELY  
OSANA PERHETYÖTÄ

Digitaalisen työskentelyn mahdolli-
suudet

Digitaaliset työkalut ja työtavat tuovat aivan 
uudenlaista joustavuutta perhetyöhön. Digitaa-
linen työskentely mahdollistaa etätapaamiset 
asiakkaiden kanssa, mutta myös työskentelyn 
tapaamisten välillä. Lisäksi hyvä digitaalinen 
työkalu dokumentoi tekemistä automaattisesti 
ja kokoaa kaiken tiedon yhteen paikkaan sekä 
asiakkaan että työntekijän käytettäväksi.

Digitaalisen työskentelyn mahdollisuuksia voi 
ryhmitellä seuraavasti:

Etätapaamiset asiakkaiden kanssa 
videopuhelun välityksellä
• Osa asiakkaista on pitkän matkan takana, 

jolloin videopuhelut mahdollistavat tapaamisen 
useammin kuin silloin, jos tavataan vain kasvok-
kain.

• Joissain tilanteissa etätyöskentely voi olla ainoa 
mahdollisuus (karanteeni, väkivallan uhka, 
perheenjäsenen asuminen ulkomailla jne.)

• Videopuhelulla voi tarjota kotiin erityisosaa-
mista, esim. sairaanhoitajan.

• Videopuhelun välityksellä voi tukea konk-
reettista arkea; olla mukana tilanteissa kuten 
kouluun lähtö, ruokailu ja nukkumaan meno.

• Videopuhelun avulla pääsee kriisin tapahtuessa 
heti tarjoamaan tukea myös matkan päähän.

• Etätyöskentelyn kautta voidaan tarjota kevyttä 
tukea asiakkuuden loppuessa.

• Johtamisen näkökulmasta etätyöskentely 
tarjoaa jouston mahdollisuuden, koska enna-
kointi on aina haastavaa (esim. työvuorolis-
tojen suhteen).

Yhteydenpito asiakkaisiin tapaamisten 
välillä viestien ja chatin avulla
• Toimisto ympäristönä tai toisaalta monien 

ihmisten läsnäolo voi rajoittaa asiakkaan 
halua puhua avoimesti asioistaan. Chat-yh-
teys tarjoaa turvallisen tavan kertoa omasta 
tilanteesta.
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• Chat ja viestittelymahdollisuus antaa asiak-
kaille joustavan tavan purkaa ajatuksiaan, siinä 
hetkessä kun asiat tapahtuvat tai tunnetila on 
päällä.

• Varsinkin lapsille ja nuorille chat on hyvin 
luonteva ja pidetty tapa keskustella.

• Joissain tilanteissa etätyöskentely voi olla ainoa 
mahdollisuus (karanteeni, väkivallan uhka, 
perheenjäsenen asuminen ulkomailla jne.)

Sähköiset menetelmät työskentelyn osana 
(esim. päiväkirja, verkostokartta tai tavoit-
teiden seuraaminen)
• Perhetyön menetelmiä voidaan hyödyntää 

sähköisinä myös tapaamisten välillä, jolloin 
tapaamiseen voidaan tulla paremmin valmis-
tautuneena. Esimerkiksi asiakas voi täyttää 
päiväkirjaa tapaamisten välillä ja työntekijä 
pääsee seuraamaan sitä ja tukemaan asiakasta 
myös tätä kautta.

• Työskentelyn tavoitteet voidaan kirjata 
ylös sähköiseen työkaluun ja seurata niiden 
etenemistä. Tavoitteiden seurantaan voidaan 
myös liittää hälytyksiä, jotta asioihin voidaan 
puuttua heti.

• Sähköisten työkalujen kautta voidaan tarjota 
asiakkaalle myös omahoito-ohjelmia ja tukea 
niiden käytössä.

Digitaaliset työkalut perhetyöhön

Toukokuussa 2020 Digisosiaalityön hanke järjesti 
yhdessä Itlan ja SPR:n Espoon nuorten turvatalon 
kanssa Digitaalinen perhetyö -webinaarin. 
Syyskuussa 2020 samalla kokoonpanolla perus-
tettiin #Digiperhetyön kehittämisverkosto, jossa 
kokeiltiin erilaisia perhetyöhön sopivia ilmaisia 
digityökaluja, kerättiin niistä asiakaspalautetta ja 
ideoitiin uusia työkaluja. Verkoston keskustelujen 
pohjalta julkaistiin helmikuussa kannanotto Perhe-
työssä tarvitaan digitaalisia työkaluja  
Samalla julkaistiin Itlan sivuilla Sonja Soinin ja Kati 
Kyyrön blogi: Digiloikkia perhetyön ehdoilla.

Blogi: Digiloikkia perhetyön ehdoilla

Koronan takia sosiaalipalveluissa on otettu digiloikkia, 
mutta miltä näyttäisivät sosiaalipalveluiden kehittä-
misen takia otetut digiloikat?

Perustimme viime syksynä Digiperhetyön kehit-
tämisverkoston, missä kokeilimme ja ideoimme 
perhetyöhön ihan ilman koronaakin tarvittavia 
digitaalisia työkaluja. Keskustelujen tulokset on 
tiivistetty nyt julkaistavaan kannanottoon

Espoon Nuorten turvatalolla ryhdyttiin kehittä-
mään vaihtoehtoisia tapoja tehdä perhetyötä, 
kun huomattiin, että kaikki nuoret ja perheet 
eivät pysty tai halua sitoutua kasvokkaisiin tapaa-
misiin perustuvaan perhetyöhön. Nuori saattaa 
olla tulossa perhetyön tapaamiseen ja pääsee 
parkkipaikalle asti, mutta kasvava ahdistus 
estää pääsemästä perille asti. Tai tapaamisen 
järjestäminen saattaa vaatia vanhemmilta isoja 
järjestelyjä omien töiden tai sisarusten hoidon 
suhteen. Yhdelle tapaamiskerralle vaiva on vielä 
helppo nähdä, mutta jos tapaamisia olisi tarkoitus 
olla esimerkiksi viikoittain, voi apu alkaa kääntyä 
itseään vastaan.

On myös niitä tilanteita, joissa joku perheenjäsen 
yksinkertaisesti asuu liian kaukana, toisella 
paikkakunnalla tai ulkomailla, jolloin hän käytän-
nössä jää kokonaan työskentelyn ulkopuolelle. 
Näitä haasteita olemme kuulleet myös Lapista, 
missä pitkät välimatkat voivat tarkoittaa sitä, 
että kasvokkaisia tapaamisia pystytään järjestä-
mään vain kerran kuussa. Jos tapaamisia on niin 
harvoin, ei oikein voida puhua muutostyöstä, eikä 
edes kannattelevasta työskentelystä.

Digitaalisia menetelmiä poikkeuso-
loihin ja uuteen normaaliin

Videopuheluiden käyttäminen perhetyössä 
ratkaisee monia näistä yllä mainituista haasteista, 
mutta tuo mukanaan uusia. Inarin kunnassa 
perhetyöntekijänä toiminut Hanne Lappi kertoi 
meille nauraen, että yritti innostaa lasta keskus-
teluun nallekorttien avulla heiluttamalla niitä 
kameran edessä, mutta ei se oikein toiminut. 
Perhetyössä käytetään paljon erilaisia mene-
telmiä, jotka auttavat perhetyöntekijöitä, mutta 
ennen kaikkea perheenjäseniä asettamaan 
tavoitteita, jäsentämään ja seuraamaan perheen 
tilannetta sekä tekemään suunnitelmia.

https://www.youtube.com/watch?v=z7-KtQKefI0
https://itla.fi/digiloikkia-perhetyon-ehdoilla/
https://verkkokauppa.pesapuu.fi/product/1/nallekortit
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Erilaisten korttien käyttäminen, pelien pelaa-
minen, piirtäminen, valokuvaaminen, ulkoilu ja 
muut menetelmät ovat erityisesti lapsille mukavia 
tapoja osallistua. Nyt näille tarvittaisiin digi-
taalisia vaihtoehtoja, mutta niin, että luodaan 
samalla lisää hyötyä.

Olennaista on huomata, että digitaalisia 
menetelmiä voisi hyödyntää myös kasvok-
kaisissa tapaamisissa.

Kuten sanottua, kyse ei ole poikkeusolojen 
tarpeesta, vaan perhetyön kehittämisestä. Mitä 
etuja digitaalisuus voi tuoda nimenomaan perhe-
työlle? Toivottavasti perheen tiiviimpää sitou-
tumista työskentelyyn, kun digitaaliset työkalut 
kannattelevat ja edistävät tavoitteita myös 
perhetyöntekijöiden tapaamisten välillä. Toivotta-
vasti jouhevampaa tietojen tallentumista ja doku-
mentointia, mikä säästää perhetyöntekijöiden 
aikaa perheiden kohtaamiseen. Toivottavasti lisää 
avoimuutta, kun tavoitteet ja suunnitelmat ovat 
myös perheelle selkeästi näkyvillä koko ajan. 
Ja toivottavasti joustavuuden lisäksi myös lisää 
turvallisuutta, kun yhteydenpito perhetyönte-
kijöihin on entistä kätevämpää (tietenkin myös 
tietoturvallisesti).

Uranuurtajia ja johtajia

Mitä tarvitaan, että perhetyön lähtökohdista 
tapahtuvat digiloikat toteutuisivat? Ensin meidän 
pitää pystyä kuvittelemaan, mitä hyötyä digitaa-
lisista työkaluista voisi olla. Sen jälkeen tarvitaan 
tahoja, jotka kehittävät tällaisia työkaluja ja 
perhetyön organisaatioita, jotka ottavat niitä 
käyttöön. Ratkaisuja kehittäviä yrityksiä on 
onneksi jo muutamia ja toivomme, että meidän 
verkostomme ideat tavoittavat heidät. Toivomme 
myös uusia ratkaisijoita mukaan ja perhetyön 
ammattilaisia ja asiakkaita tarttumaan kehittä-
mismahdollisuuksiin.

Ratkaisujen käyttöön ottaminen tulee vaatimaan 
ennakkoluulotonta kokeilemista, kokeilemisen 
sivutuotteena syntyvien mokien hyväksymistä, 
muutosjohtamista ja investointeja. Kun nämä 
toteutuvat, niin väitämme, että perhetyön teke-
minen helpottuu, monipuolistuu ja on työnteki-
jöille mielekkäämpää. Ja mikä tärkeintä, perheet 
hyötyvät, kun palvelut muuttuvat paremmiksi, 
joustavammiksi ja yhdenvertaisemmiksi.

Lisäksi keväällä 2021 hanke on mukana järjestä-
mässä Itlan Lapsuuden rakentajat haastekilpailua, 
jossa etsitään perheiden kanssa työskentelyyn 
kehitettyjä digiratkaisuja.

Sonja Soini, Erikoissosiaalityöntekijä (YTM), 
Hankesuunnittelija, Pelastakaa Lapset ry

Kati Kyyrö, Perhe- ja pariterapeutti, Projekti-
päällikkö Digiperhetyö, Punainen Risti Nuorten 
turvatalot

”
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VAPAAEHTOISTEN VALMENTAMINEN ETÄNÄ

Pelastakaa Lapset ry:n toiminnassa on mukana 
paljon vapaaehtoisia, tukihenkilöitä ja tukiper-
heitä, joiden valmentamista halutaan jatkaa 
poikkeusoloista huolimatta. Olemme pohtineet 
vaihtoehtoja ja haluamme jakaa nyt kokeilussa 
olevat ratkaisut myös kaikille digisosiaalityöstä 
kiinnostuneille.

Toivottavasti pohdinnoistamme on iloa  
ja hyötyä!

Mitä työkalua voin käyttää vapaaeh-
toisten valmentamiseen etänä?

Monissa organisaatioissa on käytössä Teams-so-
vellus, jota voi käyttää myös vapaaehtoisten 
valmentamiseen. Toinen yleisesti käytetty 
sovellus on Zoom, jota voi rajoitetuin ehdoin 
käyttää ilmaiseksi. Zoom:in tietoturva ei ole 
para mahdollinen ja sitä ei tule käyttää missään 
valmennuksissa, joissa videopuhelun aikana puhu-

taan mistään luottamuksellisista asioista (kuten 
asiakastiedot).

Vapaaehtoinen pystyy käyttämään Teams:ia, 
jos hänellä on käytössään älypuhelin, tabletti tai 
tietokone sekä sähköposti. Työntekijä lähettää 
vapaaehtoiselle Teams-kutsun sähköpostiin 
ja asiakas pääsee linkin kautta osallistumaan 
Teams-puheluun. Vapaaehtoisen ei tarvitse 
tehdä Teams-tunnuksia, vaan hän voi osallistua 
”vieraana”. Microsoftin sivuilta löytyy ohje 
kokoukseen liittymiseen ilman Teams-tiliä ja Ihan 
diginä -hanke on koonnut materiaalipankkiin 
kuvallisia ohjeita mm. Teamsin mobiilikäytöstä.

Samalla tavalla Zoom on vapaaehtoisen käytet-
tävissä, jos hänellä on älypuhelin, tabletti tai 
tietokone. Zoom-tapaamiseen mennään suoraan 
nettilinkin kautta ja näin vapaaehtoisella ei 
tarvitse olla sähköpostia (linkin voi jakaa vaikka 
nettisivun tai Whatsappin kautta). Zoom ei 
myöskään vaadi tunnusten luomista.

https://support.microsoft.com/fi-fi/office/kokoukseen-liittyminen-ilman-teams-tili%C3%A4-c6efc38f-4e03-4e79-b28f-e65a4c039508
https://padlet.com/saila_kosunen/ihandigina
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Miten rakennan etävalmennuksen?

Mieti mikä osa valmennusmateriaalista

• on opiskeltavissa itsenäisesti (esim. lähetät 
videon, tekstimateriaalin tai linkin osallistujille 
etukäteen)

• on hyvä sinun luennoida ja selittää (videopu-
helun kautta)

• on hyvä käydä läpi keskustellen (joko videopu-
helussa tai chat-keskusteluna)

Aikatauluta valmennus niin, että videopuheluista 
ei tule liian pitkiä. Etäyhteyksillä järjestettävä 
valmennus saattaa vaatia erilaisen rakenteen ja 
aikataulutuksen kuin kasvokkain järjestettävä. 
Rakenna sisältöön riittävästi vaihtelua luennoi-
misen, keskustelun ja tekemisen välillä ja muista 
pitää riittävästi taukoja. Pitkässä videopuhelussa 
istuminen on helposti puuduttavaa.

Pohdi mitä työkaluja tarvitset materiaalin jakoon, 
videotapaamisen järjestämiseen ja mahdollisesti 
jälkikäteen käytävään keskusteluun. Työkalujen 
käyttöä on hyvä harjoitella kollegan kanssa 
etukäteen, samoin kuin testata se, että esitettävä 
materiaali toimii hyvin videopuhelussa.

Mieti myös pitääkö ryhmä jakaa videopuhelun 
yhteydessä pienempiin ryhmiin. Osallistujien 
jakaminen pienryhmiin onnistuu Teams:issä vain 
luomalla pienryhmille omat Teams-tapaamiset. 
Tämän voit tehdä etukäteen, jos tiedät ryhmä-
jaon. Näin voit luoda tapaamiset ja niiden linkit 
etukäteen Outlook:issa. Zoom mahdollistaa 
ihmisten jaon pienryhmiin puhelun sisällä.

Miten mahdollistan vapaaehtoisten 
osallistumisen ja yhteisen työsken-
telyn?

Pienellä porukalla keskustelu onnistuu ihan 
normaalisti videoyhteydessäkin. Kun videon 
päässä on paljon porukkaa, on hyvä hyödyntää 
Teams:in (ja Zoom:in) keskusteluikkunaa. Tähän 
on hyvä opastaa videopuhelun alussa, eli kertoa 
mistä keskusteluikkuna löytyy ja että sinne voi 
laittaa kysymyksiä ja kommentteja. Valmen-
nuksen vetäjien on hyvä sopia roolitus, eli kuka 
seuraa keskusteluikkunaa ja kuka puhuu.

Myös yhteinen työskentely onnistuu esim. seuraa-
vien työkalujen avulla:

• Teams Whiteboard: Valkotaulu, johon osal-
listujat voivat piirtää ja lisätä tekstiä ja kuvia. 
Huom: Tämä toiminto on mahdollinen vain 
organisaation sisäisille käyttäjille.

• Miro: Voi piirtää yhdessä esim. mind mapin tai 
ideoida muistilappujen avulla.

• Flinga: Voi luoda kommenttiseinän äänestys-
toiminnalla tai valkotaulun, johon voi piirtää 
yhdessä esim. mind mapin tai ideoida muistilap-
pujen avulla

• Google Slides: Tämä toimii myös valkotauluna, 
johon on helppo lisätä tekstilaatikoita ja kuvia 
jne.

Voisiko vapaaehtoisille luoda 
jonnekin oman keskustelualustan, 
missä voi käydä keskustelua valmen-
nuksen jälkeen?

Paras työkalu yhteiseen keskusteluun on Face-
book, johon voi luoda vapaaehtoisille oman 
suljetun ryhmän. Facebook:in tietoturva pitää 
kuitenkin huomioida, eli siellä ei voi käydä keskus-
telua luottamuksellisista tai salassapidettävistä 
aiheista.

Facebook-ryhmät vaativat aktiivista ylläpitoa, 
eli jonkun pitää herätellä keskustelua ja jakaa 
sisältöä. Ryhmä on hyvä aloittaa tutustumisella 
ja ryhmän ylläpitäjien esittäytymisellä. Vain 
kokeilemalla oppii, minkälaiset viestit, sisällöt 
ja kysymykset herättävät keskustelua juuri 
tässä ryhmässä. Jos ryhmästä tulee aktiivinen, 
vaaditaan myös moderointia. Jonkun täytyy 
moderoida ryhmää niin, että keskustelu pysyy 
asiallisena.

https://support.microsoft.com/fi-fi/office/whiteboardin-k%C3%A4ytt%C3%B6-microsoft-teamsissa-7a6e7218-e9dc-4ccc-89aa-b1a0bb9c31ee
https://miro.com/?gspk=RW1tYUNob3U=&gsxid=CpX97tyYYdxh&utm_campaign=EmmaChou&utm_medium=affiliate&utm_source=referral
http://www.nordtouch.fi/flinga/etusivu/
https://www.google.com/slides/about/
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PALAUTTEEN KERÄÄMINEN LAPSILTA

Lapsille palvelun laatuun liittyy kokemus siitä, että 
häntä kuunnellaan ja että hän pääsee vaikutta-
maan palvelun sisältöön ja kulkuun. Arvioitaessa 
organisaation tuottamien palveluiden ja toimin-
tojen laatua, on tärkeää selvittää asiakkaina 
olevien lasten kokemuksia ja mielipiteitä. Tämän 
tiedon tulisi myös ohjata palveluiden ja toiminnan 
kehittämistä.

Pelastakaa Lapset ry:ssä tavoitteenamme on ollut 
yhtenäistää ja tehostaa palautteen keräämistä 
lapsilta. Lisäksi olemme pohtineet tapoja, joilla 
kerättyä tietoa analysoidaan, raportoidaan ja 
hyödynnetään niin, että lasten osallisuus toteu-
tuisi parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme 
pyrkineet digitalisoimaan tätä prosessia kokeile-
malla erilaisia digitaalisia tiedon keruun työkaluja 
ja sitä kautta hakeneet toimivinta ratkaisua niin 
lasten kuin työntekijöiden näkökulmasta.

1. Mitä ja miten kysytään?

Ennen kuin lähdimme tekemään kokeiluja uusien 
työkalujen kanssa, halusimme kuulla eri työnte-
kijöiden ajatuksia ja toiveita siitä, miten lapsia 
kuullaan ja miten se tukisi heidän työtään. Tiedon 

keruun tarpeet olivat hyvin erilaisia riippuen siitä, 
tekeekö työntekijä asiakastyötä vai onko kehit-
tämis- tai johtotehtävissä.

Asiakastyötä tekeviltä työntekijöiltä nousi 
vahvasti toive saada digitaalinen työkalu, joka 
tukee yhteydenpitoa lapsen kanssa. Työntekijät 
toivoivat ensisijaisesti nimellä kerättyä, yksi-
löllistä tietoa, joka tukee asiakastyöskentelyä. 
Toiveena on tarjota lapsille vaihtoehtoinen tapa 
kertoa ajatuksiaan ja kokemuksiaan työntekijälle. 
Olemassa olevat tiedon keruun työkalut eivät 
kuitenkaan ole tähän paras ratkaisu, koska ne 
eivät ole vuorovaikutteisia ja mahdollistavat 
vain melko strukturoidun tavan kertoa asioita. 
Toisaalta nämä työkalut eivät aina täytä tieto-
suojavaatimuksia, jotka tulee täyttää, jos lapsi on 
lastensuojelun asiakas ja tietoa kerätään nimellä. 
Työntekijän ja lapsen yhteydenpitoon on vielä 
vähän tietoturvallisia ja helppokäyttöisiä ratkai-
suja tarjolla. Vielä vähemmän tarjolla on ratkai-
suja erityistarpeisille lapsille. Mahdollisia ilmaisia 
työkaluja ovat esimerkiksi järjestöjen tarjoamat 
Tukinet ja Näytön paikka -palvelut.

Kehittämis- ja johtotehtävissä nähtiin tärkeänä 
yleinen ja anonyymi palaute lapsilta. Olemme 

https://tukinet.net/
https://naytonpaikka.fi/
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hankkeessamme tehneet paljon selvitystyötä 
liittyen siihen, minkälaisia kokemuksia lapsilla 
on hyvinvointipalveluista ja mitä he näkevät 
tärkeänä. Näistä palautteista nousee vahvasti 
esiin huonot kokemukset siitä, että ei ole tullut 
kuulluksi ja että ei ole pystynyt vaikuttamaan 
palvelun kulkuun (esim. tapaamisaikoihin). Näiden 
huomioiden sekä Pelastakaa Lapset Ry:n eri 
asiantuntijoiden näkemysten pohjalta määritimme 
kokeiltavaksi kysymysrungon, jonka avulla voi 
selvittää lasten kokemusta palvelun laadusta 
eri toiminnoissa. Kysymyksillä pyritään mittaa-
maan myös Pelastakaa Lapset ry:n strategista 
tavoitetta lasten osallisuuden toteutumisesta eri 
palveluissa ja toiminnoissa.

1. Mitä olet tehnyt toiminnassa X

2. Mikä on kivaa

3. Mikä on kurjaa

4. Mitä haluaisit tehdä toiminnassa X

5. Pystytkö puhumaan vapaasti ja kertomaan 
mielipiteesi toiminnassa X

6. Tunnetko olosi turvalliseksi toiminnassa X

7. Haluatko käydä toiminnassa X uudestaan

8. Suosittelisitko toimintaa x kaverillesi

9. Mitä muuta haluaisit kertoa

10. Kokemustemme mukaan kysymysrunko on 
ollut lapsille ymmärrettävä ja kysymykset 
relevantteja. Myös avoimet kysymykset 
keräsivät runsaasti vastauksia.

2. Kuinka tieto kerätään 

Markkinoilla on tarjolla valtava määrä erilaisia 
tiedon keruun työkaluja. Ominaisuuksiltaan ne 
ovat hyvin samanlaisia. Kaikilla pystyy luomaan 
kyselyjä, joissa voi hyödyntää erilaisia kysy-
mystyyppejä (monivalinta, avoimet vastaukset, 
jne.). Tietoa voi kerätä joko nettipohjaisella 
lomakkeella tai puhelimeen ladattavan sovel-
luksen kautta, jolloin tietoa voi kerätä myös 
ilman nettiyhteyttä. Kaikki työkalut myös tukevat 
tiedon pilvitallennusta ja erilaisten raporttien 
koontia.
Yritimme löytää työkalun, jonka käyttöliittymä 

ja ominaisuudet tukisivat erityisesti lapsia 
vastaajina. Kyselyn pitäisi siis olla kiinnostavan 
näköinen, helppo käyttää ja tukea kuvien sekä 
äänen käyttöä. Markkinoilla ei ole tiedon keruun 
työkalua, joka olisi suunniteltu erityisesti lapsille. 
Lisäksi markkinoilla ei ole yhtäkään työkalua, 
jota voisi käyttää lukutaidoton lapsi (mahdollisuus 
kuunnella kysymykset ja nauhoittaa vastaukset). 
Lisäksi halusimme löytää työkalun, joka olisi 
myös Pelastakaa Lapset Ry:n työntekijöille niin 
helppo käyttää, että jokainen osaisi myös itse 
luoda kyselyjä ja tarkastella kerättyä tietoa.

Päädyimme kokeilemaan Typeform-työkalua, 
koska se on markkinoilla olevista työkaluista 
yksi kaikista helppokäyttöisimmistä niin kyse-
lyihin vastaamisen kuin niiden luomisen suhteen. 
Typeformin käyttöliittymä oli myös ulkonäöltään 
mukavan visuaalinen ja sitä kautta kiinnostavan 
näköinen. Se tukee kuvien käyttöä osana kysy-
myksiä ja vastausvaihtoehtoja. Tietoturvansa 
puolesta se sopii ainoastaan anonyymien kyse-
lyjen tekoon. Hyvin vastaavat toiminnallisuudet 
löytyvät myös esimerkiksi Webropol-työkalusta, 
jossa on myös hyvin tarjolla visuaalisia kysymisen 
tapoja.

Kokemukset Typeformin käytöstä ovat olleet 
hyviä. Työkalu oli sekä työntekijöiden että lasten 
mielestä helppo ja motivoiva käyttää.

https://www.pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo/nuorten-ajatuksia-palveluista/
https://www.pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo/nuorten-ajatuksia-palveluista/
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Tiedon keruussa työkalun lisäksi tiedon keruun 
tapa on hyvin merkityksellinen. Tieto tulisi kerätä 
heti palvelun käytön jälkeen tai toiminnan yhtey-
dessä, jotta kysymykset ovat relevantteja lapselle 
ja hän osaa niihin vastata. Kokemuksiemme 
mukaan myös fyysinen läsnäolo on merkityk-
sellistä. Lapset motivoituvat vastaamaan kysy-
myksiin paljon mieluummin, kun kysyjä on tuttu 
henkilö, joka haluaa kuulla lapsen palautteen. 
Tärkeää on tarjota lapselle sellainen tila, jossa 
hän voi turvallisesti ja yksityisyyttään menettä-
mättä vastata kysymyksiin.

3. Kuinka tieto kulkee ja miten sitä 
hyödynnetään organisaatiossa

Lapsilta kerättävän palautteen tulisi palvella 
paitsi asiakastyötä ja asiakassuhdetta, niin myös 
laajemmin koko organisaation kehittämistä ja 
johtamista. Tiedon keruuta varten tulee ensin 
miettiä mittarit, joiden avulla voidaan seurata 
organisaation tavoitteiden toteutumista. Asia-
kaskeskeisessä organisaatiossa mittareiden tulisi 
mitata myös asiakkaiden kokemusta.

Pelastakaa Lapset Ry:n yksi strateginen tavoite 
on lasten osallisuuden toteutuminen. Lasten 
palautteessa on siksi haluttu selvittää sitä, miten 
he eri palveluiden käyttäjinä tai toimintoihin 
osallistujina kokevat osallisuutta.

Lapsilta kerätyn palautteen pitäisi virrata läpi 
koko organisaation ja siitä pitää viestiä aktiivi-
sesti organisaation sisällä. Palautteen pitää olla 
myös toiminnan johtamisen työkalu, niin että se 
ohjaa toiminnan kehittämistä ja työntekijöiden 
ohjaamista. Hyviä palautteita voi juhlistaa ja 
muutostoimenpiteitä vaativat palautteet tulee 
ottaa vakavasti yhteiseen käsittelyyn ja seuran-
taan.

4. Kuinka kerätty tieto kommunikoi-
daan takaisin lapsille ja miten nous-
seisiin teemoihin reagoidaan

Jotta lapset voivat kokea palautteen antamisen 
merkitykselliseksi, heidän pitää myös kuulla miten 
heiltä kerättyä tietoa hyödynnetään ja mitä 
mahdollisia muutoksia se on saanut aikaan. Ja jos 
muutoksia ei ole palautteen perusteella mahdol-
lista tehdä, on tärkeää kertoa tästäkin mahdol-
lisimman avoimesti ja läpinäkyvästi. Palautteen 
analysointi ja varsinkin sen perusteella tehdyt 

muutokset voivat organisaatiossa viedä aikaa. 
Tässä olisikin tärkeä miettiä sitä, miten lapset 
pysyvät mukana prosessissa ja voivat kokea sen 
mielekkääksi.

Lapsen oikeuksien komitean ja järjestöjen yhdessä 
laatimat lasten osallisuuden laadukkuutta 
ohjaavat yhdeksän periaatetta ovat hyvä ohje-
nuora, kun lähdet pohtimaan palautteen ja tiedon 
keruun prosessia lasten oikeuksia kunnioittaen!

Tiedon keruun ja käytön prosessin tulee olla:

1. Avoin ja informatiivinen: lapsille pitää antaa 
ymmärrettävää tietoa heidän oikeudestaan 
ilmaista näkemyksiään ja saada ne otetuksi 
huomioon.

2. Vapaaehtoinen: lapsia ei saa pakottaa ilmaise-
maan näkemyksiään vastoin tahtoaan.

3. Kunnioittava: lasten näkemyksiin on suhtau-
duttava arvostavasti.

4. Merkityksellinen: keskustelunaiheilla on oltava 
merkitystä heidän elämässään, ja lasten on 
päästävä hyödyntämään tietojaan, taitojaan 
ja kykyjään.

5. Lapsille sopiva: ympäristöt, työskentelytavat 
ja työkalut pitäisi mukauttaa lasten valmiuksia 
ja kiinnostusta vastaaviksi.

6. Kaikille avoin: kaikille on tarjottava yhden-
vertainen mahdollisuus osallistua, ja syrjäy-
tymisvaarassa olevia lapsia on erityisesti 
rohkaistava.

7. Koulutukseen perustuva: tiedon keruu ja 
käsittely tulee olla osaavaa ja luotettavaa.

8. Turvallinen ja riskit huomioiva: lasten suojelu 
on aina etusijalla, sillä osallisuuteen saattaa 
myös liittyä riskejä.

9. Vastuullinen: lapsille on kerrottava, miten 
heidän näkemyksiään on tulkittu ja käytetty.
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KIRJOITUKSIA JA
PUHEENVUOROJA
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Nuoret toivovat palveluilta kohtaamista, jous-
tavuutta ja avoimuutta. Siis sitä, että kun he 
rohkaistuvat kysymään tai pyytämään, 
niin heitä kuullaan ja asian äärelle pysäh-
dytään. Sitä, että myös heiltä kysytään koska, 
missä ja millä tavalla asiaa hoidetaan. Ja sitä, 
että he tietävät miksi asioita kysytään, mitä 
tietoja kerätään, mitä tapahtuu ja mitä se kaikki 
tarkoittaa. Avun pyytämistä usein estää häpeä, 
pelko ja tiedon puute. Nuori ei tiedä, mistä apua 
voisi pyytää ja toisaalta hänellä voi olla pelko 
siitä, että tilanne ei ole enää sen jälkeen hänen 
vallassaan ja mitä tahansa voi tapahtua. Huolta 
herättää myös se, mitä kaverit ja vanhemmat 
ajattelevat.

Olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, 
että joustavuus ja avoimuus eivät kuvaa nykyisiä 
palveluitamme. Kohtaamisen laatu puolestaan 
tuntuu asiakkaiden palautteen perusteella olevan 
sattumanvaraista, mutta kiire ja jonot eivät 
ainakaan auta pysähtymään jokaisen asiakkaan 
kohdalle. Resurssit ovat aivan todellinen ongelma, 
mutta suuri ongelma on myös se, että liian 
monet palvelut ovat jäykkiä ja niistä on 
vaikea saada tietoa. Sähköiset palvelut ovat 
avain joustavuuden ja avoimuuden lisäämiseen, 

sillä digitalisaation suurin mahdollisuus on moni-
kanavaisuus.

Monikanavaisuus tarkoittaa sitä, että palvelut 
voivat olla tavoitettavissa monella eri tavalla ja 
montaa eri reittiä pitkin. Ensinnäkin se tarkoittaa 
sitä, että tietoa on saatavilla helposti ja jousta-
vasti. Tietoa tarvitaan, kun nuori haluaa 
apua ja silloin hänen tulisi helposti saada 
selville, mistä apua voi saada. Aina parempi, 
jos tietoa suoraan tarjotaan hänelle. Kohden-
netun markkinoinnin aikakaudella se on helposti 
toteutettavissa. Tietoa tarvitaan myös, kun 
nuori on jo asiakkaana. Hänellä on oikeus tietää 
mitä hänestä kirjataan ja miten asiat etenevät. 
Kanta-palvelu tarjoaa tähän uusia mahdolli-
suuksia terveydenhuollossa ja sosiaalihuollon 
palvelut ovat samalla tiellä. Nuorella on oikeus 
myös itse tuottaa tietoa eri tavoin.

Toiseksi monikanavaisuus tarkoittaa moni-
puolisempia tapoja olla vuorovaikutuksessa. 
Digitalisaatio purkaa ajan ja paikan luomia 
rajoitteita ja mahdollistaa siten todelliset lähi-
palvelut. Nuoret palveluiden käyttäjät toivovat 
ensisijaisesti kasvokkaisia tapaamisia silloin kun 
he ovat palvelun piirissä, mutta avun hakemisen 

PELASTAKAA LAPSET RY:N BLOGI 5.6.2018
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kynnystä madaltaa roimasti, jos ensimmäisen 
yhteydenoton voi tehdä omalta kotisohvalta 
jopa anonyymisti. Verkkopalveluiden palautteissa 
nousevat vahvasti esille kokemukset hyvästä 
kohtaamisesta ja kuulluksi tulemisesta. Nuoret 
kertovat, että vaikeista asioista puhuminen 
on helpompaa verkossa kirjoittaen kuin 
kasvokkain. Nuorella säilyy kontrolli, kun hän 
itse voi päättää mistä puhutaan ja kuinka hän 
kertoo itsestään. Verkkokeskustelussa on myös 
paremmin aikaa pohtia sitä, mitä haluaa vastata 
tai kysyä. Digitaaliset keskustelupalvelut paitsi 
helpottavat sen hetkistä tunnetilaa ja selkeyt-
tävät ajatuksia, niin toimivat myös palveluun 
ohjauksena. Sähköiset palvelut tarjoavat myös 
valtavan mahdollisuuden tiivistää asiakassuhdetta 
sitten, kun ollaan jo tuttuja. Silloin olisi vaivatonta 
soittaa nopea kuvapuhelu, lähettää kuulumiset 
viestillä tai pyytää kommentit asiakassuunni-
telman luonnokseen sähköisesti. Olennaista on, 
että sähköisiä palveluita ei nähdä kasvokkaisen 
kohtaamisen korvaajana, vaan palveluiden 
täydentämisen välineenä.

Sosiaalityön ja koko sosiaalihuollon digitalisaatio 
on vasta alussa, eikä sähköisiä palveluita ole vielä 
kovin monessa kunnassa tarjolla. Hyvä uutinen on 
se, että monia erilaisia ratkaisuja on kuitenkin jo 
käytössä. (ks. STM:n raportti). Eli kunhan kehit-
tämisintoa löytyy, niin löytyy myös esimerkkejä, 
joista ottaa mallia. Edistymistä tapahtuu sekä 
palveluista tiedottamisen saralla, sähköisten 
palveluiden tarjoamisessa että asiakastietojärjes-
telmien kehityksessä ja toivottavasti pian digita-
lisaatiota hyödynnetään entistä enemmän myös 
kouluttamisessa ja ammattitaidon ylläpitämisessä.

Se, että kehittäminen on vasta alussa, tarkoittaa 
sitä, että meillä on mahdollisuus oppia muilta 
aloilta. Esimerkiksi nuorisotyössä haasteeksi on 
muodostunut chat-palveluiden laaja kirjo. Liian 
tarkasti kohdennetut palvelut saavat nuoret 
miettimään, kuuluuko tämä palvelu minulle.

Parasta olisi, että mistä tahansa ovesta aukeaa 
mahdollisuus päästä sopivaan palveluun. Digi-
talisaatio tarjoaa mahdollisuuden yhden 
luukun periaatteen toteutumiselle ja vieläpä 
siten, että asiakas voi löytää tiensä tälle luukulle 
itselleen luontevalla tavalla. Yhteistyö, avoimuus, 
moniammatillisuus, yhden luukun periaate ja 
monikanavaisuus ovat digitalisaation ytimessä ja 
mahdollistavat paitsi asiakkaalle mukavamman 
palvelukokemuksen, myös auttavat karsimaan 
päällekkäistä työtä. Toivoisimmekin, että sosi-

aalityössä kehittämistä lähdettäisiin tekemään 
rohkeasti irti oman organisaation rajoista ja 
yhteistyö edellä.

Me teimme kehittämisen ja innostuksen 
tueksi videosarjan, jossa esitellään erilaisia 
jo käytössä olevia sähköisiä palveluita. 
Toivomme, että näitä lyhyitä videoita intoudut-
taisiin katsomaan tiimeissä ja kehittäjäryhmissä 
ja että ne tarjoaisivat uusia ideoita ja näkökulmia 
kehittämiseen. Ja jos vallan villiinnytte, niin 
ottakaa yhteyttä! Tulisimme enemmän kuin 
mielellämme auttamaan teitä kehittämisessä.

Anna-Maija Ohlsson, hankesuunnittelija  
Sonja Soini, hankesuunnittelija
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Sosiaalityön digitalisaation päätavoite tulisi olla 
palveluiden vaikuttavuuden lisääminen. Digitali-
saation ei tulisi tarkoittaa jotain mitä IT-osasto 
tekee, vaan sitä tulisi johtaa strategisesti. Kun 
kysyimme 464 sosiaalialan ammattilaiselta, 
onko organisaatiossanne laadittu digitalisaation 
hyödyntämistä koskeva strategia, 54 % vastaa-
jista sanoi, että ei osaa sanoa ja 25% vastaajista 
kertoi suoraan, että ei ole. Esimiesasemassakin 
olevista yli 50 % vastaa että ei tiedä, onko strate-
giaa tai että sitä ei ole. Herääkin kysymys, kuka 
johtaa sosiaalityön digitalisaatiota? 

Digitalisaatio on muuttanut ihmisten 
käyttäytymistä ja pakottanut monet suuret 
toimialat valtaviin muutoksiin. 

Digitalisaatio on yksi merkittävimmistä muutos-
voimista yhteiskunnassamme. Se on muuttanut 
ihmisten käyttäytymistä ja pakottanut monet 
suuret toimialat valtaviin muutoksiin. Muutoksen 
vauhti on nopea ja koko ajan kiihtyvä. Sosiaali-
työtä tehdään yhä kompleksisemmassa ympä-
ristössä. Sosiaalityön digitalisaation johtaminen 
on ennen kaikkea muutoksen johtamista. Kukaan 
ei voi tietää mitä tuleman pitää. Tämän vuoksi 
organisaatiota pitää johtaa niin, että se pystyy 
reagoimaan luovasti muutokseen. Tämä vaatii 

uudenlaista toimintakulttuuria. Boston Consulting 
Group selvitti yritysten onnistumista digitaali-
sessa transformaatiossa: Yritykset jotka keskit-
tyivät kulttuuriin, onnistuivat 5 kertaa paremmin 
kuin ne, jotka jättivät kulttuurin huomioimatta.

Yksi merkittävä kulttuurinen muutos on rohkei-
siin kokeiluihin kannustaminen. Sosiaalityössä 
vastuukysymykset ovat merkittäviä, joka osaltaan 
estää kokeilukulttuurin syntymistä. Sosiaalialan 
johtajien tulee toimia itse esimerkkeinä toimin-
tavasta, missä rohkaistaan kokeilemaan ja myös 
epäonnistumaan. Lisäksi vastuuta pitää delegoida, 
jotta työntekijät voivat tehdä itsenäisiä päätöksiä 
ja edetä asioissa ketterämmin. Liikkeelle voidaan 
lähteä pienistä kokeiluista. Mitä jos tiimillämme 
olisi yhteinen WhatsApp-ryhmä, jossa voi viesti-
tellä epävirallisesti? Mitä jos miettisimme uusiksi 
toiminnastamme kertovat nettisivut ja kysyisimme 
muutamalta asiakkaalta mielipidettä? Mitä jos 
esimiehenä kertoisin seuraavassa tiimitapaami-
sessa tekemästäni mokasta ja mitä siitä opin?    

Digitalisaatio ei ole teknologian tai uuden 
ohjelmiston käyttöönottoa, vaan sen tulee 
palvella asiakastarpeiden parempaa täyt-
tymistä.

PELASTAKAA LAPSET RY:N BLOGI 16.4.2019

KUKA JOHTAA SOSIAALITYÖN  
DIGITALISAATIOTA?
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Digitalisaatio ei ole teknologian tai uuden ohjel-
miston käyttöönottoa, vaan sen tulee palvella 
asiakastarpeiden parempaa täyttymistä. Se voi 
tehdä sitä suoraan esimerkiksi mahdollistamalla 
paremman yhteydenpidon ammattilaisen ja 
asiakkaan välillä. Tai se voi tehdä sen välillisesti 
esimerkiksi vähentämällä manuaalista kirjaamista 
ja sitä kautta vapauttamalla työaikaa asiakkaiden 
kanssa työskentelyyn. Digitalisaatiolla voidaan 
parantaa niin työntekijöiden kuin asiakkaiden 
kokemusta. Useimmiten nämä myös liittyvät 
tiiviisti toisiinsa.

Digitalisaation johtamisessa tavoitteet pitää 
olla määritetty kristallin kirkkaasti. Tavoitteissa 
tulisi näkyä asiakaskokemus, se miten asiakas 
kokee palvelun käytön ja miten palvelukokemus 
vaikuttaa häneen elämäänsä. Konkreettinen 
lähtökohta tavoitteiden määrittämisessä on 
asiakkaiden palvelupolkujen ja nykyisen asia-
kaskokemuksen selvittäminen. Onko asiakkailla 
tarpeeksi tietoa palveluista ja minkälaisia 
mielikuvia heillä niistä on? Kuinka palvelut 
istuvat heidän arkeensa ja miten he pystyvät 
vaikuttamaan palvelun kulkuun? Onko asiak-
kailla tarpeita, joihin emme pysty vastaamaan? 
Esimerkiksi tällaisten kysymysten kautta voidaan 
löytää selkeitä ongelmakohtia, joihin lähdetään 
hakemaan uusia luovia ratkaisuja. Digitalisaatio 
ei lähde organisaation tarpeista, vaan sen tulisi 
ratkaista asiakkaiden kokemia ongelmia. Vain 
positiiviset muutokset asiakkaiden kokemuk-
sessa voivat johtaa vaikuttavuuteen asiakkaiden 
elämässä.  

Digitalisaatio ei lähde organisaation 
tarpeista, vaan sen tulisi ratkaista  
asiakkaiden kokemia ongelmia.

Digitalisaatio on koko organisaation yhteinen 
prosessi. Se ei ole esimiesten sanelema muutos 
tai IT-osaston vetämä ohjelmistoprojekti. Asia-
kastarpeisiin vastaaminen vaatii niin sosiaalityön, 
kuin esimerkiksi käyttöliittymäsuunnittelijan ja 
viestintäasiantuntijan osaamista. Tärkeää on, 
että muutosta tehdään yhdessä ja liikkeelle 
lähdetään yhteisestä ymmärryksestä. Kun digi-
talisaation tavoitteet määritetään asiakkaiden 

tarpeista käsin, yhteinen ymmärrys voidaan luoda 
tutkimalla yhdessä asiakkaiden palvelupolkuja ja 
ongelmakohtia niihin liittyen. Näin synnytetään 
yhteinen ymmärrys siitä, miksi ja mihin muutosta 
haetaan. Konkreettista yhteistyötä pitäisi 
uskaltaa rakentaa ennakkoluulottomasti yli toimi-
alojen. Yhteistyö vaatii harjoittelua, mutta se tuo 
myös täysin uusia näkökulmia ja motivaatiota.     

Kyselyymme vastanneista yli 400 sosiaalialan 
ammattilaisesta 86 % kokee, että digitaalista 
mediaa ja teknologiaa tulee hyödyntää 
sosiaalityössä enemmän. 58 % arvioi oman 
osaamisensa digitaalisen median ja teknologian 
hyödyntämiseksi työssään erittäin tai jokseenkin 
hyväksi. Innostusta ja osaamista siis on, mutta 
mikä ja kuka näitä motivoituneita ja osaavia 
joukkoja johtaa?

Anna-Maija Ohlsson ja Sonja Soini
Hankesuunnittelijat
Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena 
-hanke
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Itä-Suomen yliopistossa alkaa tänä syksynä 
”Sähköisen asioinnin harmaa alue” -tutkimus, 
jossa tutkitaan sosiaalihuollon sähköiseen 
asiointiin liittyviä ongelmia ja eettisiä jännitteitä. 
Tutkimuksessa mukana olevat professorit Aini 
Pehkonen ja Johanna Lammintakanen toteavat 
Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) sivuilla, 
että sosiaalityön asiakkaat ovat haavoittuvassa 
asemassa ja sosiaalihuollon tehtävänä on aina 
kiinnittää huomiota syrjään jääviin. He näkevät 
sosiaalihuollon digitalisaation riskinä sen, että se 
luo uudenlaisen väliinputoajien joukon.  

Pehkonen ja Lammintakanen kertovat suhtautu-
vansa kriittisesti ”strategioihin, joissa digitaalisia 
palveluita markkinoidaan kaikkien elämää helpot-
tavina ja jopa hyvinvointivaltion pelastajana”. 
He kertovat, että digitalisaatioon liittyvässä 
keskustelussa korostuu ajatus nopeuttamisesta 
ja pohtivat, ajetaanko digitaalisia työvälineitä 
korvaamaan ihmistä. Tässä kohdassa on hyvä 
huomata, että tuleva tutkimus keskittyy sähköi-
seen asiointiin, ei laajemmin sähköisiin palveluihin 
sosiaalihuollossa. 

Tekstissä nostetaan esille kaksi näkökulmaa: 
digitalisaatio syrjäyttävänä tekijänä ja digitali-
saatio palveluja tehostavana tekijänä. Nämä ovat 

erittäin tärkeitä ja todellisia näkökulmia, joista 
tulee keskustella, mutta haluaisin nostaa keskus-
teluun vielä kolmannenkin näkökulman. Minulle 
sosiaalityöntekijänä se on kaikkein kiinnostavin: 
digitalisaatio mahdollisuutena palvella entistä 
paremmin. 

Lasten ja nuorten sosiaalipalvelujen 
kokemuksista piirtyy kuva sosiaalihuollon 
palveluista syrjäyttävänä järjestelmänä.

Hankkeessamme Digitaalinen sosiaalityö lasten 
ja nuorten tukena olemme perehtyneet lasten ja 
nuorten kokemuksiin sosiaalipalveluista. Näistä 
kokemuksista piirtyy kuva sosiaalihuollon palve-
luista syrjäyttävänä järjestelmänä. Nykyinen 
järjestelmämme asettaa varsin tiukat reuna-
ehdot sille, millaisissa asioissa ja millä tavalla 
järjestelmän kanssa toimitaan. Palveluihin on 
soittoaikoja, jonoja ja aukioloaikoja, jotka eivät 
läheskään aina vastaa lasten ja nuorten avun 
tarpeisiin ja arjen olosuhteisiin. Siksi moni jää 
tuesta syrjään. 

Nuoret haluavat ensin varmistaa, että 
ammattilainen on valmis kuuntelemaan ja 
kunnioittamaan nuorta.

PELASTAKAA LAPSET RY:N BLOGI 5.9.2019

PAREMPI SOSIAALITYÖ  
– DIGITALISAATION MAHDOLLISUUDET
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Nuoret esimerkiksi toivovat, että palveluihin 
voisi ensin ottaa yhteyttä nimettömästi. Verkon 
välityksellä yhteydenotto on mahdollista tehdä 
helposti ja anonyymisti. Nuoret kokevat, että 
tällä tavoin digitaaliset välineet tasoittavat 
nuoren ja ammattilaisen välistä valta-asetelmaa. 
Nuorilla on paljon ennakkoluuloja ja pelkoja 
suhteessa palveluihin ja ammattilaisiin, joten he 
haluavat ensin varmistaa, että ammattilainen 
on valmis kuuntelemaan ja kunnioittamaan 
nuorta. Väitän, että tällainen mahdollisuus voisi 
nopeuttaa luottamuksellisen suhteen synty-
mistä. Suomesta löytyy jo joitakin kuntia, joissa 
anonyymi yhteydenotto sosiaalipalveluihin on 
mahdollista.  

Pehkonen ja Lammintakanen nostavat esille 
tiedon avoimuuteen liittyviä haasteita. On aivan 
totta, että kaikki tieto sosiaalihuollossa ei voi olla 
välittömästi avointa ja on tilanteita, joissa ensin 
tarvitaan keskustelua. Eikö kuitenkin ole niin, että 
ne ovat niitä poikkeuksia ja yleisemmin on niin, 
että tiedon avoimuus ei tuota riskejä asiakkaalle? 
Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö riskejä tulisi 
huomioida ja niihin varautua. Asiakkailla itsellään 
on hyviä ideoita siihen, miten avointa tietoa 
voitaisiin hyödyntää ja miten toimiva asiakastie-
tojärjestelmä voi parantaa asiakaskokemusta. 
Uskon, että hyötyjä voidaan saavuttaa samalla 
kun riskejä vältetään. 

Sähköisten kanavien ei tarvitse tulla 
nykyisten asiointitapojen tilalle, vaan  
niiden rinnalle. 

Digitalisaatio tulisi nähdä mahdollisuutena tarjota 
palveluita entistä monipuolisemmalla tavalla. 
Silloin asiakas voisi valita, mikä on hänelle ja 
hänen arkeensa sopivin tapa asioida ja saada 
apua. Sähköisten kanavien ei siis tarvitse tulla 
nykyisten asiointitapojen tilalle, vaan niiden 
rinnalle.  

Tunnistan Pehkosen ja Lammintakasen huolen 
siitä, että strategioita tehdään turhan usein 
tehokkuus edellä. Se ei ole digitalisaation riski, 
vaan huonon suunnittelun ja näköalattomuuden 
riski. Olen hyvin samaa mieltä siitä, että palve-
luiden kehittämisessä tarvitaan vahvaa etiikkaa 
ja asiakkaiden äänen kuulemista. Strategioissa on 
täysin mahdollista huomioida asiakkaiden tarpeet 
ja tavoitella parempaa palvelua.  

Sonja Soini
hankesuunnittelija
Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena 
-hanke
Pelastakaa Lapset

”
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Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena 
-hanke edistää digitaalisten työtapojen käyttöön-
ottoa. Hankkeemme slogan on ollut ”ei digiä digin 
vuoksi”, sillä mielestämme palveluja tulee digita-
lisoida vain, jos se parantaa asiakaskokemusta. 
Tuntuu kuitenkin siltä, että hyvä asiakaskokemus 
ei ole riittävä syy kehittää sosiaalipalveluita. 

Meiltä perätään usein vaikuttavuutta, määrittä-
mättä sen tarkemmin, mitä tällä vaikuttavuudella 
tarkoitetaan. Sosiaalialalla yksi vaikuttavuuden 
indikaattori on hyvinvoinnin muutos. Tätä on 
kuitenkin äärimmäisen vaikea mitata, koska muita 
kuin saadun palvelun vaikutuksia hyvinvointiin on 
mahdoton erottaa yhtälöstä. Tällainen vaikut-
tavuuden mittaaminen vaatii myös pitkäaikaista 
tutkimusasetelmaa, joka harvoin on mahdollista 
kiireisessä asiakastyössä. 

Käyntikertojen määrä ei kerro mitään 
palvelun vaikutuksista tai vaikuttavuudesta.

Toisaalta sosiaalialalla painotetaan paljon 
tuotoksien mittaamista: tapaamisten, osallistujien 
ja käyntikertojen määriä. Näitä tietoja on helppo 
kerätä ja niistä saa luotuja kivoja käppyröitä, 

joilla asioita on helppo perustella varsinkin 
rahoittajalle. Käyntikertojen määrä ei kuitenkaan 
kerro mitään palvelun vaikutuksista tai vaikutta-
vuudesta. Huonoimmillaan se johtaa ajatukseen, 
että mitä enemmän asioita tehdään, sen parem-
maksi tilanne muuttuu. 

Me ajattelemme, että kaiken keskiössä on asiak-
kaan kokemus. Jos asiakas ei koe saaneensa 
hyvää palvelua tai tilanteensa kohentuneen, niin 
miten me voimme saada muutosta aikaan? Me 
keskitymme asiakastyössä asiakkaan voimava-
roihin ja asiakkaan voimaantumiseen. Jos asiak-
kaan palvelukokemus on huono, niin miten hän 
voisi kokea voimaantumista? Me väitämmekin, 
että hyvä asiakaskokemus johtaa sitoutuneem-
paan ja motivoituneempaan asiakkaaseen. Ja jos 
asiakas on sitoutunut, niin se alkaa näkyä myös 
palvelun vaikutuksissa. 

Digitaaliset työtavat ja työkalut voivat 
tuoda palveluihin joustoa ja parempia 
osallisuuden mahdollisuuksia.

Digitaaliset työtavat ja työkalut voivat tuoda 
palveluihin joustoa ja parempia osallisuuden 

PELASTAKAA LAPSET RY:N BLOGI 1.9.2020

SOSIAALITYÖN VAIKUTUS JA VAIKUTTAVUUS – 
MIKÄ ROOLI ON ASIAKASKOKEMUKSELLA?

” ”

https://www.pelastakaalapset.fi/blogi/sosiaalityon-vaikutus-ja-vaikuttavuus-mika-rooli-on-asiakaskokemuksella/
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mahdollisuuksia. Hyvin rakennettu palvelupolku 
tarjoaa tietoa asiakkaalle jo ennen palveluun 
tuloa ja tekee ensimmäisestä yhteydenotosta 
helpompaa. Palvelun käyttöön tulee joustoa 
erilaisilla yhteydenpidon tavoilla ja hyvä asiakas-
tietojärjestelmä ottaa asiakkaan mukaan tiedon 
muodostukseen. Digitaalisilla työkaluilla voidaan 
myös tukea ja kannatella asiakasta palvelun 
käytön jälkeen. 

Asiakkaan tarpeista käsin muotoillun palvelu-
polun vaikuttavuutta on vaikea, ellei mahdoton 
mitata. Mutta sen vaikutuksia voidaan mitata 
systemaattisesti koko polun ajan. Voimme kysyä 
saiko asiakas tarpeeksi tietoa ja kannustiko se 
ottamaan yhteyttä. Voimme kysyä oliko tarjolla 
hänelle sopivia yhteydenoton tapoja tai miltä 
hänestä tuntui, kun häneen otettiin yhteyttä. 
Samalla tavalla meidän tulisi seurata asiakkaan 
kokemusta koko palvelun käytön ajan. Tämä tieto 
yhdistettynä asiakkaan kokemukseen omasta 
hyvinvoinnistaan polun eri vaiheissa tarjoaisi 
meille hyvin konkreettista tietoa paitsi palvelujen 
kehittämiseen, niin myös vaikutuksien mitaami-
seen. 

Olemme koonneet ratkaisuehdotuksia jousta-
vamman palvelupolun rakentamiseen verkkosi-
vuillemme. Samalla haluamme toivottaa kaikki 
lämpimästi tervetulleiksi Digisosiaalityön tulevai-
suus –seminaariin!

Anna-Maija Ohlsson & Sonja Soini
Digitaalinen sosiaalityö lasten ja  
nuorten tukena –hanke
Pelastakaa Lapset
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Sosiaalinen media ja erilaiset verkko-
palvelut haastavat myös lapsiperheiden 
palvelut mukaan uusiin vuorovaikutuksen 
tapoihin. Ja miksipä ei, vuorovaikutuksen 
tapoja ja kanavia lisäämällä voimme tukea 
lapsia, nuoria ja perheitä yhä jousta-
vammin heidän arkeensa sopivilla tavoilla.

Soini, Sonja ja Kovanen, Tarja (2018) Vuorovaiku-
tuksen monet mahdollisuudet verkossa. Teoksessa 
Päivi Petrelius & Pia Eriksson (toim.) Uudistuva 
lastensuojelu: kohti asiakkaiden ja ammattilaisten 
yhteistoimintaa. THL 2018 (162-168). 

 Æ julkari.fi/handle/10024/137112

ARTIKKELI:

VUOROVAIKUTUKSEN MONET  
MAHDOLLISUUDET VERKOSSA

”

https://www.julkari.fi/handle/10024/137112
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PODCASTIT

Podcast: Digisosiaalityön  
koronaloikka

Kevään 2020 korona-aalto vaikutti sosiaalityöhön 
ja sen asiakkaisiin monella tavalla. Ihmiskon-
taktien välttämiseksi monia palveluita siirryttiin 
toteuttamaan etänä. Keskustelussa pohditaan 
sosiaalityön digiloikkaa, digitalisaation haasteita 
ja mahdollisuuksia sekä eettisiä kysymyksiä. 
Haastateltavana Sonja Soini, erikoistuva sosiaa-
lityöntekijä (YTM), joka työskentelee digitaalisen 
sosiaalityön kehittäjinä Pelastakaa Lapset ry:ssä. 
Haastattelija Laura Tiitinen, YTT, yliopistonleh-
tori, Lapin yliopisto. Podcast on julkaistu 4.9.2020.

 Æ Kuuntele tästä

Ääni sosiaaliselle -podcast:  
Digitaalinen sosiaalityö

Digisosiaalityön koronaloikka -podcast-jaksossa 
aloitettu keskustelu jatkuu. Mitä digitaalisuus 
tarkoittaa? Miksi muutoksia sosiaalityössä on 
vaikea tehdä? Mitä sosiaalinen media voi antaa 
sosiaalityölle? Vieraana Sonja Soini. Podcast on 
julkaistu 17.9.2020.

 Æ Kuuntele tästä

Kuntalehden podcast: Digi sotessa

Kuntalehden podcastissa digitalisaatiota ja sotea 
pohtivat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja 
Juha Kinnunen, Kuntaliiton erityisasiantuntija 
Karri Vainio ja Pelastakaa Lapset ry:n digisosiaali-
työn kehittäjä Sonja Soini.

 Æ Kuuntele tästä

https://soundcloud.com/laura-tiitinen/digisosiaalityon-koronaloikka
https://open.spotify.com/episode/7eFTVgmoOKD9m1ywsAjlYh
https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/vastaamon-tietomurto-ei-tullut-yllatyksena-sairaanhoitopiirin-johtajalle-soten-tietoturvassa-paljon-haavoittuvuuksia-kuntalehden-podcast-pohtii-digia-sotessa/
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PUHEENVUOROJA

Digituki 2020 -tapahtuman paneeli

Panelisteina Piia Niilola Sininauhaliitosta, Hanna 
Niemi-Hugaerts Tieke ry:stä, Marko Latvanen 
Digi- ja väestötietovirastosta ja Sonja Soini Pelas-
takaa Lapset ry:stä. Paneelia juontaa Marianne 
Heikkilä Marttaliitosta. Kesto n. 1 h. Paneeli 
alkaa kohdasta 1:27:30.

 Æ Katso video tästä

Digisosiaalityön ratkaisuja

Anna-Maija Ohlssonin puheenvuoro Keski-
Suomen sosiaalihuollon Kanta- ja digiwebinaari 
III:ssa 27.5.2020. Kesto n. 20 min. Ohjelma, mate-
riaalit ja tallenne löytyvät tapahtuman sivuilta.

Katso myös: Sonja Soinin puheenvuoro Kunta-
liiton Sote-studiossa 27.5.2020. Kesto n. 10 
minuuttia. Ohjelma ja tallenne löytyvät tapah-
tuman sivuilta.

Lastensuojelua digitaalisesti

Sonja Soinin puheenvuoro Lastensuojelua poikke-
ustilanteessa -webinaarissa 14.5.2020. Kesto n. 20 
minuuttia.

Lastensuojelun Keskusliiton järjestämän webi-
naarin ohjelma ja tallenne löytyvät tapahtuman 
sivuilta.

Sosiaalihuollon digitalisaation 
mahdollisuuksia asiakkaan kannalta

Sonja Soinin puheenvuoro Suomidigiaamussa 
10.9.2019. Kesto n. 18 minuuttia.

 Æ Katso video tästä

https://dreambroker.com/channel/vsd6ge65/iframe/okp5lzkx#?secret=HPN5ldKzPZ
https://koskeverkko.fi/koulutusmateriaalit-2020/
https://www.kunta.tv/sote-studio-27-5-2020-sosiaali-ja-terveyspalvelut-koronatilanteessa/
https://www.kunta.tv/sote-studio-27-5-2020-sosiaali-ja-terveyspalvelut-koronatilanteessa/
https://prospectumlive.com/event/lskl_20200514
https://prospectumlive.com/event/lskl_20200514
https://www.youtube.com/watch?v=tO6XX3b9RCw&t=274s
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Asiakaslähtöistä digitalisaatiota

Sonja Soinin puheenvuoro STM:n järjestämässä 
Sosiaalihuollon digiseminaarissa 8.2.2019. Kesto 
15:36.

 Æ Katso video tästä

Digitaalinen sosiaalityö lasten ja 
nuorten osallisuuden vahvistajana

Sonja Soinin puheenvuoro Pääkaupunkiseudun 
Praksiksen Mikä meininki digitaalisessa sosiaa-
lityössä? -oppimisverkostossa 23.10.2018. Kesto 
23:41.

Tilaisuuden muutkin puheenvuorot löytyvät 
YouTubesta Soccan kanavalta.

 Æ Katso video tästä

https://www.youtube.com/watch?v=fZT1iphmBdA
https://www.youtube.com/user/SoccaOsaamiskeskus/videos
https://www.youtube.com/watch?v=cmR2H10pbR0
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MEDIAOSUMAT

• Talentia 8/2019: #Digisosiaalityötä asiakkaan ehdoilla

• Pelastakaa Lapset 4/2019: Kysy lastensuojelusta

• Veikkauksen Järjestöviesti 16.1.2020: Verkko madaltaa sosiaalityön kynnystä

• Talentia 6/2020: Poikkeusoloissa 

• Lapsen Maailma 6/2020: Parhaimmillaan digitaalinen sosiaalityö sovittaa palvelut asiakkaan arkeen 

• HS 5.4.2020: Lastensuojeluilmoitusten määrä romahti pääkaupunki¬seudulla: nyt mietitään uusia 
konsteja tavoittaa lapset suoraan  

- Jatkojuttu HS 16.4.2020: ”Hätää ei näe kukaan” – HS kerää tietoa lasten asemasta koronavirusepi-
demian keskellä, vastaa kyselyyn

• Kuntalehti 13.4.2021 Sosiaalityön digiloikan pitäisi kantaa koronaa kauemmas – ”Digitalisaation 
mahdollisuudet sosiaalityölle eivät koske vain etätyöskentelyä”

• Talentia 3/2021: Digi osana sosiaalityötä

https://talentia.e-julkaisu.com/2019/8/#page=23
https://www.veikkaus.fi/fi/yritys#!/article/inhimillisia-uutisia/julkaisut/2019/12/jarjestoviesti-pelastakaa-lapset
https://www.talentia-lehti.fi/poikkeusoloissa/
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006464532.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006476318.html
https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/sosiaalityon-digiloikan-pitaisi-kantaa-koronaa-kauemmas-digitalisaation-mahdollisuudet-sosiaalityolle-eivat-koske-vain-etatyoskentelya/
https://talentia.e-julkaisu.com/2021/3/#page=19
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LIITTEET
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LIITE 1



 

 

 

 

 

 

 

Digiverkosto ja Digisosiaalityön verkkokurssi 

– Miksi, kenelle, mitä ja miten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonja Soini 
Erikoistuva sosiaalityöntekijä (YTM) 

Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena 
Pelastakaa Lapset ry 

24.6.2020 
  



Sonja Soini 
#digisosiaalityö 
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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. 



Sonja Soini 
#digisosiaalityö 
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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, 
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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 
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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. 
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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. 



Sonja Soini 
#digisosiaalityö 

 

13 
 

 

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. 

Sonja Soini 
#digisosiaalityö 

 

14 
 

 

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. 
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5 Esipuhe

ESIPUHE:
Tervetuloa kehittämään 
parempia palveluita lapsille!

L uomme parempia palveluita, kun ymmärrämme palvelun käyt-
täjien ajatuksia, kokemuksia ja toimintaa. Vaikka tämä on tiedossa, 
lapsia pyydetään mukaan kehittämiseen verrattain harvoin. Las-

ten tarpeiden ja näkökulman ymmärtäminen vaatii tahtoa ja taitoa 
pysähtyä lasten ajatusten ja toiminnan ääreen avoimin mielin. Tämä 
pysähtyminen tuottaa aivan uusia näkökulmia.

Idea tähän oppaaseen syntyi Pelastakaa Lapset ry:n kehittämis-
toiminnassa 2018, kun palvelumuotoilija kohtasi lasten osallisuuden ja 
yhteiskehittämisen asiantuntijat. Huomasimme, että meillä on paljon 
yhteneviä ajatuksia mutta myös paljon opittavaa toisiltamme. Halu-
simme koota opit yhteen, ja niin syntyi tämä opas. Toivottavasti tämän 
oppaan avulla innostut ottamaan lapset mukaan kehittämään!

Lapsikeskeinen palvelumuotoilu tarjoaa palvelun tai organisaation 
kehittäjälle toimintamallin, vinkkejä ja työkaluja. Tämä ei ole kattava 
palvelumuotoilun opas, mutta tämän avulla pystyt kehittämään lasten 
tarpeisiin vastaavia palveluita yhdessä heidän kanssaan. Lapsinäkökul-
ma ja lapsen oikeudet ovat mukana oppaan kehittämisprosessin joka 
vaiheessa ja tulevat osaksi myös toteutettavaa palvelua. 

Oppaamme koostuu kolmesta pääluvusta. Ensimmäisessä avaamme 
lapsikeskeisen palvelumuotoilun kolmea aineisosaa: palvelumuotoilua, 
lapsen oikeuksia ja lapsikeskeisyyttä. Toisessa luvussa annamme vink-
kejä lapsen kanssa työskentelyyn. Kolmannessa pääluvussa käymme 
läpi palvelumuotoilun prosessin seitsemän vaihetta. Tarjoamme konk-
reettisia työkaluja ja menetelmiä pitkin matkaa. Mukana on myös esi-
merkkejä onnistuneista lapsikeskeisistä prosesseista.

Kannustamme käyttämään opasta aina, kun kehitettävä palvelu 
koskettaa lapsia ja nuoria suoraan tai välillisesti. Lapsikeskeinen pal-
velumuotoilu sopii kehittämisen työkaluksi kaikkiin toimintaympäris-
töihin, niin yksityiselle, julkiselle kuin kolmannelle sektorille. Viittaamme 
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MISTÄ LAPSIKESKEINEN 
PALVELUMUOTOILU 
RAKENTUU?

L apsikeskeinen palvelumuotoilu yhdistää palvelumuotoilun, lap-
sen oikeudet ja lapsikeskeisyyden(Lapsikeskeisen palvelumuotoilun 
taustalla vaikuttaa myönteisen tunnistamisen näkökulma).  Palvelun 

kehittämisprosessin ja kehittämisen työkalut olemme ottaneet palvelu-
muotoilusta. Kun lapsen oikeudet ohjaavat toimintaamme, kehittäminen 
ja kehitettävä palvelu ovat eettisesti kestävällä pohjalla. Lapsikeskeisyys 
tarkoittaa asennetta ja toimintatapaa: näemme lapsen kehittämispro-
sessissa arvokkaana toimijana.

Tällä yhdistelmällä voidaan kehittää asiakkaiden tarpeisiin vastaa-
via ja eettisesti kestäviä palveluita niin, että kehittäminen on kaikille 
osapuolille mukavaa ja tarkoituksenmukaista. 

Lapsikeskeinen
palvelu- 
muotoilu

Myönteinen 
tunnistaminen

Palvelu- 
muotoilu

Lapsen 
oikeudet

6Lapsikeskeinen palvelumuotoilu

oppaassa lapsilla kaikkiin alle 18-vuotiaisiin ja olemme kiinnittäneet 
erityistä huomiota siihen, että opasta voi soveltaa myös alle 12-vuoti-
aiden lasten kanssa työskentelyyn. Lähtökohtamme on, että jokaisella 
lapsella on mahdollisuus osallistua ilman, että edellytämme häneltä 
tiettyjä taitoja tai kykyjä.

Lapsikeskeinen palvelumuotoilu on innostavaa ja luovaa. Kun otam-
me lapset mukaan, voimme kehittää parempia palveluita. Mikä tärkein-
tä, tarjoamme lapselle samalla kokemuksen siitä, että hänen mielipi-
teellään on merkitystä ja hän voi vaikuttaa asioihin.

 

Luovia hetkiä lasten kanssa toivottaen,

Reetta, Katja, Anna-Maija, Sonja ja Hanna
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joukossa, tulla ymmärretyksi itselleen tärkeissä asioissa ja vaikuttaa nii-
hin mielekkäästi niin vertaisyhteisöissä kuin aikuisten kanssa. 

Myönteisen tunnistamisen keskiössä on lapseen tutustuminen. Vain 
avoimen ja ennakkoluulottoman tutustumisen jälkeen aikuinen voi ha-
vaita ja tunnistaa lapselle tärkeitä asioita ja tukea siten, että lapsen 
oma näkökulma tulee huomioitua. 

Lapsikeskeisessä palvelumuotoilussa lapsi nähdään tasavertaisena ja 
aktiivisena toimijana. Lapsikeskeisyydellä tarkoitetaan sitä, että lapsi ja 
lapsen näkökulma huomioidaan prosessin joka vaiheessa. Lapsen koke-
mus ja lapselta saatava tieto on yhtä arvokasta kuin aikuisen tai am-
mattilaisen tarjoama tieto. Aikuisella on vastuu siitä, että lapsi nähdään 
yksilönä ja että prosessissa pyritään ymmärtämään lapsen kokemuksia 
ja ajatuksia. Aikuinen tutustuu lapseen empatian avulla – hän astuu lap-
sen saappaisiin ja näkee maailman sellaisena, kuin lapsi sen näkee. 

Palvelumuotoiluun osallistuminen on lapselle aina vapaaehtoista.

Lapsen oikeudet

Lapsikeskeistä palvelumuotoilua ohjaavat YK:n lapsen oikeuksien so-
pimuksen yleisperiaatteet, jotka on kirjattu neljään artiklaan. Nämä 
artiklat muodostavat pohjan, jolle kaikki muut lapsen oikeuksien so-
pimuksen takaamat oikeudet perustuvat ja joiden kautta muita sopi-
muksen velvoitteita tulkitaan. Numerot viittaavaat Lapsen oikeuksien 
sopimuksen artiklan numeroon.

6  Jokaisella lapsella on oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja 
kehittymiseen. Kehittymisellä viitataan fyysiseen, psyykkiseen, 
hengelliseen, moraaliseen ja sosiaaliseen kehittymiseen.  

12  Jokaisella lapsella on oikeus vapaasti ilmaista oma näkemyk-
sensä kaikissa itseään koskevissa asioissa. Lapsen näkemys pitää 
ottaa huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. 

2  Lapsen oikeudet kuuluvat kaikille lapsille. Lasta ei saa syrjiä 
hänen tai hänen vanhempiensa ulko näön, alkuperän, mielipiteiden 
tai muiden ominaisuuksien vuoksi. 

3  Lasta koskevissa päätöksissä on aina ensisijaisesti harkittava 
lapsen etu. Lapsen etu on otettava huomioon aina, kun tehdään 
suunnitelmia tai päätöksiä.  

9 Mistä lapsikeskeinen palvelumuotoilu rakentuu?

Myönteinen tunnistaminen ja lapsikeskeisyys

Myönteinen tunnistaminen

Tunnustaminen
Oivallus siitä, mikä lapselle 

on tärkeää ja miksi

Tutustuminen
Ennakkoluulottomuus ja 

vilpitön kiinnostus

Tukeminen
Onnistumisen ja

toimijuuden tukemista!

Asenne & toimintatapa
Osallisuuden kokemus ja
itsearvostus vahvistuu

Lapsikeskeisen palvelumuotoilun taustalla vaikuttaa myönteisen tun-
nistamisen näkökulma. Myönteisessä tunnistamisessa keskitytään kohtaa-
maan lapset tässä ja nyt – aktiivisina, vaikuttavina ja kehittyvinä toimijoi-
na arjen yhteisöissään. Huomio kiinnitetään tietoisesti lapsen monenlaisiin 
vahvuuksiin ja erilaisiin onnistumisiin. Näkökulmaa ohjataan yksilöllisten 
haasteiden tarkastelusta yhteisöllisen hyvinvoinnin ja toimijuuden tuke-
miseen. Myönteinen tunnistaminen vahvistaa lapsen kokemusta siitä, että 
hän on tärkeä juuri sellaisena kuin on. Hän voi löytää paikkansa muiden 
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Palvelumuotoiluprosessi

Palvelumuotoiluprosessi

Kehittämis-
haaste

Minkä asian
haluamme
muuttaa

Oivallukset
Mihin

kohderyhmän 
tarpeisiin 

vastaamme

Toteutus-
suunnitelma
Minkä ratkaisun 

toteutamme
ja miten

Tutustu & ymmärrä

Keksi &
 ideoi

Kokoa, opi & oivalla

Testaa & kokeile

Palvelumuotoilun prosessi koostuu kolmesta työskentelyä ohjaavas-
ta solmukohdasta ja kahdesta näkökulmaa vuorotellen laajentavas-
ta ja tarkentavasta tekemisen vaiheesta. Työskentely ei ala tyhjiöstä, 
vaan tarve uuden kehittämiselle tai vanhan muuttamiselle on syntynyt 
yleensä asiakaspalautteen, ammatillisen ymmärryksen tai muun tiedon 
pohjalta.

Alussa on tärkeää määritellä kehittämishaaste: Minkä asian ha-
luamme muuttaa? Määrittelyn jälkeen haasteeseen ja sen taustoihin 
tutustutaan tarkemmin. Asiakasymmärrystä laajennetaan, kunnes tie-
toa on koottu tarpeeksi, jolloin siirrytään analyysivaiheeseen. Tässä 
kohtaa tarkennetaan myös kysymystä: Mihin kohderyhmän tarpeisiin 
meidän tulee vastata, jotta haluttu muutos saadaan aikaan? Kun kehit-
tämishaastetta on tarkennettu ja rajattu, ideoidaan ratkaisuehdotuksia. 
Ideointivaihe on rönsyilevä. Ideointivaiheessa syntyneitä ratkaisueh-
dotuksia testataan vielä ennen kuin päätetään, mikä ratkaisuehdotus 
toteutetaan ja miten.

Aivan näin suoraviivaisesti työskentely ei koskaan etene, vaan aika 
ajoin on syytä palata takaisin, pohtia ja tehdä uudestaan. Solmukoh-
dat ovat siksi erityisen tärkeitä. Ne varmistavat prosessin etenemisen, 

11 Mistä lapsikeskeinen palvelumuotoilu rakentuu?

Lapsikeskeisessä palvelumuotoilussa lapset osallistuvat prosessiin tuot-
tamalla tietoa, kehittämällä ratkaisuideoita ja antamalla palautetta.  
Aikuisen tulee huomioida lapsen oikeudet prosessin joka vaiheessa. 
Aikuinen varmistaa, että lasta ei syrjitä ja että lapsi saa riittävästi 
tietoa ymmärtääkseen, mistä on kyse. Tämän oppaan sivulta 30 löy-
tyy työkalu, joka auttaa valitsemaan työskentelyn kannalta olennaiset 
lapsen oikeudet.

Lapsen edun arvioinnissa on aina huomioitava lapsen oma näkemys. 
Toimintatavat valitaan niin, että lapsi voi ilmaista itseään prosessissa 
itselleen ominaisella tavalla ja vaikuttaa prosessin kulkuun. Kehittä-
misprosessiin osallistuminen ei saa koskaan olla lapselle vahingollista. 
Aikuisen tehtävänä on varmistaa, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi 
koko työskentelyn ajan ja että hänen yksityisyydensuojansa turvataan.

Muotoiluprosessi voi tarjota lapselle hauskaa ja kiinnostavaa te-
kemistä. Parhaimmillaan osallistuminen tarjoaa lapselle onnistumisen 
tunteita ja kokemuksen siitä, että hän voi vaikuttaa asioihin. 
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LAPSEN KANSSA 
TYÖSKENTELEMINEN 

L apsen tai lasten kanssa voi työskennellä monilla eri tavoilla. Lap-
sen voi tavata esimerkiksi lapsen omassa ympäristössä, tai työs-
kentelyn voi sisällyttää osaksi lapsen kanssa tehtävää asiakastyötä. 

Voit myös järjestää erillisiä lasten ryhmiä ja työpajoja, katuhaastat-
teluja tai verkkokyselyjä. Aina kun lapsi on osallinen palvelumuotoilu-
prosessissa, toiminnassa tulee huomioida lapsen tarpeet ja kunnioittaa 
hänen oikeuksiaan. 

Olemme koonneet alle asioita, jotka tulisi huomioida lapsikeskeisen 
palvelumuotoiluprosessin eri vaiheissa.

13 Mistä lapsikeskeinen palvelumuotoilu rakentuu?

mutta tarjoavat samalla mahdollisuuden pysähtyä ja tarkistaa, onko 
fokus pysynyt oikeassa asiassa. Pysähtyminen on välttämätöntä ja vie 
prosessia eteenpäin. Palvelumuotoilun prosessin kesto vaihtelee ja riip-
puu muun muassa siitä, tehdäänkö kehittämistä osana perustyötä vai 
projektimaisesti.

Lapsikeskeisessä palvelumuotoilussa lapsikeskeisyys on se punainen 
lanka, johon kiinnittymällä tavoite ja kohderyhmä pysyvät kirkkaana 
mielessä. Lapsikeskeisyyteen tulee sitoutua, mutta muutoin palvelumuo-
toiluprosessia tai työskentelytapoja ei voi ennalta suunnitella alusta 
loppuun, vaan niiden täytyy antaa elää matkalla. Suunnanmuutokset 
eivät koskaan ole epäonnistumisia, vaan ne tarjoavat kohdan oppimi-
selle ja viisastumiselle. Vain kokeilemalla löydät oikean polun. 

Myös työskentelytapoihin voi suhtautua sikäli kevyesti, että kaikkiin 
vaiheisiin on tarjolla useita eri menetelmiä. Tietoa voi koota ja jäsentää 
esimerkiksi työpajoissa, haastattelemalla, havainnoimalla tai vaikka 
verkkokyselyllä. Palvelumuotoilua voi ja kannattaa toteuttaa myös osa-
na tavallista arkityötä luonnollisten kohtaamisten kautta. On sallittua 
heittäytyä luovaksi ja leikkimieliseksi! 
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esimerkiksi kiusaamisen riskit ja lasten yksilölliset tarpeet ryhmän 
sisällä. 13  

Huomioi lasten tarpeet
Ota huomioon suunnitelmissasi jokaisen lapsen perustarpeet, kuten 
kyky olla erossa vanhemmasta ja kyky keskittyä. Huomioi myös ves-
satauot, välipalat ja lapsen tarvitsemien virikkeiden määrä. Kaikkeen 
ei aina voi varautua etukäteen, joten takataskussa on hyvä olla va-
rasuunnitelmia ja mahdollisuus poiketa alkuperäisestä suunnitelmasta.

Varmista yhdenvertaisuus 
Varmista, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus osallistua ja ilmaista 
itseään. Joidenkin lasten kohdalla se tarkoittaa rohkaisemista ja isom-
paa valmistelua, esimerkiksi erilaisten puhetta tukevien tai korvaavien 
kommunikaatiovälineiden käyttöä. 2

Miten dokumentoit?
Mieti etukäteen, miten tilanne dokumentoidaan. Kuinka monta aikuista 
tarvitaan toimimaan lasten kanssa, entä kirjaamaan muistiinpanoja? 
Mieti myös millä tavalla muistiinpanot tehdään. 

2 Työskentely lapsen kanssa

Varmista, että lapsi ymmärtää, mistä on kyse
Kerro lapselle ymmärrettävällä tavalla, mistä asiasta hänen näkemyk-
siään halutaan kuulla ja mitä kulloinkin tapahtuu. Voit esimerkiksi piir-
tää tai käyttää kuvia visualisoimaan kertomaasi. Lapsen on helpompi 
ymmärtää, kun asia kerrotaan sekä sanoin että kuvin. Kun kuva jää 
näkymään esimerkiksi seinälle, lapsen on helppo palata siihen ja kysyä 
tarvittaessa lisää.

Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklat 

13  Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan ne eivät loukkaa muiden oikeuksia

2  
Ketään ei saa syrjiä.
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1 Valmistautuminen

Lapsella on lähtökohtaisesti oikeus osallistua kehittämiseen, mutta ei 
pakkoa. Osallistuminen on lapselle aina vapaaehtoista, kerro se myös 
lapselle ja pyydä häneltä suostumus (suullinen tai kirjallinen). Varo lasten 
näennäistä osallistamista: varmista, että lapset osallistuvat tarkoituksen 
mukaisella tavalla. Jos on mahdollista, suunnittele kehittämisprosessi yh-
dessä lasten kanssa. 12  

Tee tilanteesta lapsiystävällinen 
Kun suunnittelet tapaamista, varmista, että tilat ja toimintatavat ovat 
lapsiystävällisiä ja vastaavat lasten valmiuksia ja kiinnostusta. Huomioi 
myös mahdolliset aistiärsykkeet: kaikuvat tilat, ohikulkijat ja meteli. Tee 
tilasta lapsiystävällinen poistamalla välineet, jotka eivät ole lapsille 
tarkoitettuja tai sallittuja.

Valmistaudu aina hyvin tapaamiseen lapsen tai lasten kanssa. Pohdi 
ja päätä ennakkoon myös, miten reagoit lasten yllättäviin aloitteisiin 
ja avauksiin, tai jos lapsi kertoo jotain sellaista, mikä vaatii henkilökoh-
taista huomiota.

Muista turvallisuus
Huolehdi, että tilanne ja prosessi on aina lapselle turvallinen. Turvalli-
suutta luo aikuisen läsnäolo ja lapsen mahdollisuus valita millä tavalla, 
missä tahdissa ja mitä kertoo. Erityistä huomiota turvallisuuteen pitää 
kiinnittää silloin, kun käsiteltävä aihe on lapselle arkaluontoinen. 19  

Kun työskentelet lapsiryhmän kanssa, huolehdi, että kaikkien on 
turvallista olla ryhmässä ja mahdollista kertoa ajatuksistaan. Huomioi 

Lapsen oikeuksien artiklat 
(tms. otsikko) 

6  Jokaisella lapsella on oikeus elämään, henkiin jäämiseen ja kehitty-
miseen. Kehittymisellä viitataan fyysiseen, psyykkiseen, hengelliseen, 
moraaliseen ja sosiaaliseen kehittymiseen.

12  
Jokaisella lapsella on oikeus vapaasti ilmaista oma näkemyksen-
sä kaikissa itseään koskevissa asioissa. Lapsen näkemys pitää ottaa 
huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.

2  
Lapsen oikeudet kuuluvat kaikille lapsille. Lasta ei saa syrjiä hänen 
tai hänen vanhempiensa ulko näön, alkuperän, mielipiteiden tai muiden 
ominaisuuksien vuoksi. 

3  
Lasta koskevissa päätöksissä on aina ensisijaisesti harkittava lapsen 
etu. Lapsen etu on otettava huomioon aina, kun tehdään suunnitelmia 
tai päätöksiä lasta tai lapsiryhmää koskien.

Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklat 

12  
Jokaisella lapsella on oikeus vapaasti ilmaista oma näkemyksensä kaikissa 
itseään koskevissa asioissa. Lapsen näkemys pitää ottaa huomioon lapsen iän ja 
kehitystason mukaisesti.

19  
Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja 
hyväksikäytöltä.



17 Lapsen kanssa työskenteleminen

esimerkiksi kiusaamisen riskit ja lasten yksilölliset tarpeet ryhmän 
sisällä. 13  

Huomioi lasten tarpeet
Ota huomioon suunnitelmissasi jokaisen lapsen perustarpeet, kuten 
kyky olla erossa vanhemmasta ja kyky keskittyä. Huomioi myös ves-
satauot, välipalat ja lapsen tarvitsemien virikkeiden määrä. Kaikkeen 
ei aina voi varautua etukäteen, joten takataskussa on hyvä olla va-
rasuunnitelmia ja mahdollisuus poiketa alkuperäisestä suunnitelmasta.

Varmista yhdenvertaisuus 
Varmista, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus osallistua ja ilmaista 
itseään. Joidenkin lasten kohdalla se tarkoittaa rohkaisemista ja isom-
paa valmistelua, esimerkiksi erilaisten puhetta tukevien tai korvaavien 
kommunikaatiovälineiden käyttöä. 2

Miten dokumentoit?
Mieti etukäteen, miten tilanne dokumentoidaan. Kuinka monta aikuista 
tarvitaan toimimaan lasten kanssa, entä kirjaamaan muistiinpanoja? 
Mieti myös millä tavalla muistiinpanot tehdään. 

2 Työskentely lapsen kanssa

Varmista, että lapsi ymmärtää, mistä on kyse
Kerro lapselle ymmärrettävällä tavalla, mistä asiasta hänen näkemyk-
siään halutaan kuulla ja mitä kulloinkin tapahtuu. Voit esimerkiksi piir-
tää tai käyttää kuvia visualisoimaan kertomaasi. Lapsen on helpompi 
ymmärtää, kun asia kerrotaan sekä sanoin että kuvin. Kun kuva jää 
näkymään esimerkiksi seinälle, lapsen on helppo palata siihen ja kysyä 
tarvittaessa lisää.

Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklat 

13  Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan ne eivät loukkaa muiden oikeuksia

2  
Ketään ei saa syrjiä.



19 Lapsen kanssa työskenteleminen

Lasten kanssa työskentely: 
MIELEKÄS VAPAA-AIKA LASTEN KOKEMANA

”
Olin saanut tehtäväkseni selvittää, miksi lapset viettä-
vät aikaa hyvinvointikeskuksessa, mikä heitä motivoi tu-
lemaan sinne ja millainen vapaa-aika on heidän näkökul-

mastaan mielekästä. Olimme kutsuneet lapsia kehittämisiltapäi-
vään avoimella kutsulla, jota oli välitetty mm. koulun kautta. Kun 
eräs 7-vuotias poika saapui paikalle, menin tervehtimään häntä 
ja kerroin, miksi haluamme kuulla lapsia sekä esittelin tehtävää, 
johon toivomme ajatuksia. Tehtävä oli kuvitettu polku lapsen 
päivän kulusta: tehtävässä lapsi kulkee koulusta hyvinvointikes-
kukseen ja lähtee kotiin. Pöydällä oli lehtileikkeitä, kyniä, liimaa 
ja saksia tehtävän tekemiseen. Poika vaikutti vaivaantuneelta ja 
huomasin hänen tuijottavan kauempana olevaa pöytäjalkkispe-
liä. Kysyin haluaisiko hän pelata sitä, ja poika vastasi heti, että 
haluaa. Kysyin, voisiko hän opettaa minuakin, ja poika suostui. 
Yhden pelin jälkeen poika tuli tekemään tehtävää ja kertoi teh-
tävän avulla monia omia ajatuksiaan omasta vapaa-ajastaan ja 
sen merkityksestä.”

Tee muistiinpanoja niin, että lapsi näkee ne. Kerro, mitä ja miksi kir-
joitat ja mihin muistiinpanoja käytetään. Näin rakennat luottamusta ja 
annat lapselle myös mahdollisuuden kommentoida tai tehdä ehdotuksia. 

3 Yhteisen työskentelyn jälkeen 

Varmista lapselta tai lapsiryhmältä, että olet ymmärtänyt oikein keskei-
simmät ajatukset. Kerro lapselle, mitä seuraavaksi tapahtuu, mitä teet 
lapsen kertomilla asioilla ja miten hänen kertomansa asiat vaikutta-
vat aiheen kehittämiseen. Jos mahdollista, kerro lapselle kehittämisen 
lopputuloksista.

Pyydä lapsilta palautetta yhteisestä työskentelystä.
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Luo luottamuksellinen vuorovaikutustilanne
Pyri rakentamaan luottamuksellinen vuorovaikutustilanne lapsen tai 
lapsiryhmän kanssa.  Asetu fyysisesti lapsen tasolle eli lattialle, pöydän 
ääreen, leikkimökin katolle tms. Osoita, että olet kiinnostunut lapsen 
ajatuksista ja hänestä juuri sellaisena kuin hän on. Tutustu lapseen ja 
kerro jotain myös itsestäsi. 

Tutustumisessa on tärkeä lähteä liikkeelle siitä, mitä lapsi kertoo tai 
tekee. Leiki tai juttele hetki jostain lasta kiinnostavasta. Anna lapsen 
kertoa ja kuvata hänelle merkityksellisiä asioita vapaasti ja itselleen 
ominaisilla tavoilla. 

Tue lapsen omaa tapaa osallistua
Usko lapsen kykyyn kertoa ja ilmaista itseään. Lapsilla on monenlaisia 
tapoja kertoa. Näe lapsen mielikuvitus voimavarana, jonka kautta voit 
sukeltaa myös lapsen tapaan hahmottaa ja kokea asioita. Hyödynnä 
mielikuvitusta myös tehtävissä. 

Älä painosta tai pakota lasta osallistumaan. Anna lapselle mahdolli-
suus olla tekemättä suunnittelemiasi asioita – usein se saattaa innostaa 
tekemisessä. Jos kommunikointi ei suju kuten oletit, etsi yhdessä lapsen 
kanssa sopiva tapa kommunikoida. Pyydä lapselta apua, tarjoa vaihto-
ehtoa ja havainnoi, miten lapsi ilmaisee itseään.

Havainnoi ja kerro avoimesti havainnoinnista
Havainnoi lapsen kertoman lisäksi sitä, mitä lapsi tekee. Ilmeet ja eleet 
kertovat paljon. Kannattaa myös huomioida, miten lapsi toimii yksin 
ja muiden seurassa. 

Lapsen terveiset:

• Tutustu minuun ja siihen, mikä juuri minulle on tärkeää
• Kerro minulle, mitä tapahtuu ja että haluat kuulla minun 

ajatuksiani.
• Osoita, että olet huomioinut ajatukseni ja mielipiteeni.
• Ole kiinnostunut siitä, miltä timinta minusta tuntuu ja mitä 

olen siitä saanut.
• Älä unohda minua silloinkaan, kun en ole paikalla.
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Ehdotuksia tutustumis- ja loppuleikeiksi

Kun tapaat lapsia ryhmänä, kiinnitä huomiota yhteiseen tutustumiseen 
sekä tapaamisen päättämiseen. Tässä joitakin tapoja.

Tutustumisleikki 1:
Esitä 5–10 väittämää, joiden mukaan pyydät lapsia tai nuoria asettu-
maan kuvitteelliselle tai piirretylle janalle. Tehtävä edistää vuorovaiku-
tusta ryhmäläisten välillä, ja liikkuminen voi olla alkuun sopivan kevyt 
tapa kertoa itsestä.

Tutustumisleikki 2:
Esittely kuvien tai pikkuesineiden kautta. Laita lattialle lehtileikkeitä, 
postikortteja, kuvakortteja tai pikkuesineitä. Pyydä jokaista paikalla-
olijaa valitsemaan yksi ja kertomaan itsestään tai fiiliksestään jotain 
kuvan tai esineen kautta.

Tutustumisleikki 3:
Ota jokin esine, esimerkiksi pallo, lankakerä, nappi tai noppa. Pyydä 
lapsia istumaan ringissä, anna esine lapselle ja pyydä lasta ojentamaan 
esine vuorollaan eteenpäin vieruskaverille. Kun sanot STOP, lapsi, jonka 
kädessä esine on, kertoo nimensä ja haluamansa asian itsestään. Voit 
kysyä myös jokaiselta yhden kysymyksen, esimerkiksi: ”Mikä eläin olisit, 
jos olisit eläin?”, ”Mikä on lempivuodenaikasi?”

Loppuleikki 1:
Soita lasten musiikkia ja jumpatkaa tai tanssikaa sen tahdissa. Esimer-
kiksi Fröbelin palikoiden Jumppalaulu tai Sutsisatsi sopii tähän hyvin.

Loppuleikki 2:
Pelatkaa hetki jotakin liikunnallista leikkiä, esimerkiksi hippaa.

Loppuleikki 3:
Jokainen lapsi voi vuorollaan näyttää oman tempun tai liikkeen, jonka 
toiset tekevät perässä.
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Voit liimata tarroja KertoaKokemuksesi?

Piirtää Kirjoittaa

Yllä Papunet-kuvapankin kuvia, joita voi vapaasti hakea Papunetin 
verkkosivuilta löytyvällä kuvatyökalulla. 

Lasten kanssa työskentely: 
LASTEN KOKEMUKSIA PALVELUISTA

”
Tapasin tietyn asuinalueen lapsia, tavoitteenani oli 
kuulla heidän kokemuksiaan oman asuinalueensa sivistys-, 
sosiaali- ja terveyspalveluista. Halusin, että kaikilla asuina-

lueen lapsilla on mahdollisuus osallistua. Valokuvasin ja tulostin 
kyseisen kunnan verkkosivuilta kuvia eri palveluista: uimahallin, 
kirjaston, terveysaseman, iltapäivähoidon, päiväkodin, koulun jne. 
Liimasin valokuvat yksittäin paperille, jotka levitin isoon luokka-
tilaan. Laitoin esille myös kyniä ja hymynaamatarroja. Lasten 
saapuessa kerroin heille, että haluan kuulla heidän ajatuksiaan ja 
kokemuksiaan kuvien paikoista ja ihmisistä. Kerroin, että he voivat 
käydä piirtämässä, kirjoittamassa tai liimaamassa erilaisia hymy-
naamatarroja kuviin tai kertoa minulle ajatuksiaan. Olin tulostanut 
sanallisen ohjeeni tueksi kuvia myös Papunetin kuvatyökalulla.”
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Kehittämishaastetta määriteltäessä tulee konkretisoida, mitkä ovat 
ne lapsen oikeudet, joihin pitää erityisesti kiinnittää huomiota, ja miten 
valittujen oikeuksien tulisi toteutua tämän kyseisen palvelun konteks-
tissa. Näin luodaan laadulliset raamit, joiden rajoissa kehitystyön rat-
kaisujen tulee olla. Olennaiset lapsen oikeudet eivät välttämättä nouse 
esiin lasten puheesta, vaan on aikuisten vastuulla varmistaa lapsen 
oikeuksien toteutuminen. 

Kaikkien kehittämiseen osallistuvien tulisi osallistua jo kehittämis-
haasteen määrittelyyn. Kun kehittämishaaste määritetään aluksi hy-
vin ja siihen sitoudutaan kunnolla, työssä on selkeä fokus, joka auttaa 
tekemään päätöksiä kehittämistyön aikana. Määrittelyvaiheessa on 
tärkeää tutustua myös kaikkeen siihen, mitä aiheen ympärillä on jo 
tehty tai tehdään.

Kun kehitettävä palvelu koskee lapsia, lapsen näkökulma tulee huo-
mioida joka vaiheessa. Tämän tavoitteen onnistumista myös mitataan. 
Jos palvelussa pyritään parantamaan esimerkiksi lasten kokemusta 
kuulluksi tulemisesta, yksi onnistumisen mittareista tulee olla se, miten 
lapset kokevat tulevansa kuulluksi. Lisäksi mitataan, miten kehittämi-
sessä onnistutaan prosessiin osallistuvien aikuisten sekä organisaation 
tavoitteiden näkökulmasta. Jälkimmäistä voidaan mitata esimerkiksi 
kävijämäärän lisääntymisellä tai uuden kohderyhmän tavoittamisella.
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23 Prosessin vaiheet ja menetelmät

PROSESSIN VAIHEET 
JA MENETELMÄT

1 Kehittämishaaste: 
Minkä asian haluamme muuttaa? 

Kaikki kehittäminen aloitetaan kysymällä ”miksi”. Miksi olemme lähdös-
sä kehittämään nykyistä tai uutta palvelua? Kun kehitettävän palvelun 
pääasiallinen tai yksi käyttäjäryhmistä on lapsi tai palvelu vaikuttaa 
välillisesti lapsiin, kysymystä pitää pohtia lapsen näkökulmasta. Ke-
hittämisen keskiössä tulee olla lasten tarpeet ja lasten mahdollisesti 
kokemat ongelmakohdat palvelussa.

Lasten näkökulmat sovitetaan yhteen organisaation arvojen ja tavoit-
teiden kanssa sekä palvelumuotoiluun osallistuvien aikuisten näkemysten 
kanssa. Se voi olla haastava tehtävä. Siksi on tärkeää aloittaa kehittämi-
nen tutustumalla kaikkiin eri näkökulmiin. Lasten näkökulman ymmär-
täminen edellyttää, että lasten toimintaan, ajatteluun ja toimintaympä-
ristöön perehdytään avoimin mielin. Näin voidaan saavuttaa ymmärrys 
siitä, mitä pitää kehittää, ja vastata paremmin lasten tarpeisiin. Kehittä-
minen voi alkaa myös suoraan lasten aloitteesta. Joskus organisaation, 
aikuisten ja lasten näkökulmat voivat olla myös ristiriidassa keskenään. 
Tällöin on erityisen merkityksellistä koota yhteen kaikki näkökulmat ja 
määrittää sellainen ongelma tai tarve, jonka kaikki kokevat omakseen.
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• Saitko kertoa mitä halusit, vaikka et ollut fyysisesti paikalla? 
• Olisitko osallistunut, jos etämahdollisuutta tai verkkotehtäviä 

ei olisi ollut?
• Haittasiko, että kävit asioita läpi verkossa eri työntekijöiden 

kanssa?
• Tuntuiko, että haluamasi työntekijä oli saatavilla, kun häntä 

tarvitsit?
• Oliko järjestelmä helppo käyttää?
• Jäikö jotain tekemättä, koska sinulla on ongelmia järjestelmän 

kanssa tai se ei toiminut? 
• Organisaation näkökulmasta kehittämisen onnistumiselle 

määritettiin seuraavat mittarit:
• Asiakassuhteiden pituus
• Pystytäänkö vastuuta yhdestä asiakassuhteesta jakamaan 

työntekijöiden kesken paremmin kuin ennen? 
• Toteutuuko uuden työskentelytavan kautta asiakassuhteita, 

jotka olisivat muuten jäänyt toteutumatta?
• Tuleeko prosessiin mukaan tällä tavalla lähiyhteisöstä sellaisia 

ihmisiä, jotka eivät muuten olisi osallistuneet?
• Kuinka moni prosessiin lähteneistä keskeyttää?”

25 Prosessin vaiheet ja menetelmät

Kehittämishaasteen määrittäminen: 
SÄHKÖISEN PERHETYÖN KEHITTÄMINEN

”
SPR:n Nuorten turvatalolla Espoossa heräsi ajatus 
sähköisen perhetyön kehittämisestä. Turvataloilla on pit-
kään tehty ns. perinteistä perhetyötä eli tavattu nuoria 

ja perheitä. Tämän rinnalle päätettiin lähteä kehittämään säh-
köistä perhetyötä. Kehittäminen aloitettiin kehittämishaasteen 
määrittelemisellä. Tiedossa oli erilaisia syitä sille, miksi perintei-
sen perhetyön tapaamiset Turvatalolla eivät aina onnistu tai sovi 
kaikille, mutta halusimme sanoittaa asiakkaan sanoin sen, miksi 
uutta palvelua tarvitaan.  Kehittämishaasteeksi määrittyi: ”en 
pääse käsittelemään tilannettani siten kuin minulle sopii”. Tämä 
tarkennettiin vielä kolmella alakohdalla: ”en pysty osallistumaan, 
koska en halua tulla paikalle”, ”en pysty osallistumaan, koska en 
pääse paikalle” ja ”vuorotyön vuoksi haluamani työntekijä voi 
olla mahdollista tavata vasta liian pitkän ajan kuluttua”. Tässä 
vaiheessa emme voineet olla varmoja, onko sähköinen perhetyö 
oikea vastaus näihin ongelmiin. Oli tärkeää kääntää idea uudesta 
palvelusta siihen, miksi uutta palvelua tarvitaan, jotta varmasti 
kehitetään tarpeeseen vastaavaa palvelua.

Kehittämisen onnistumisen arviointia varten määriteltiin vielä 
mittarit jo ensimmäiseen testivaiheeseen. Tiedonkeruu tapahtui 
siten, että Turvatalon työntekijä pyysi nuorilta ja vanhemmilta 
palautetta joka tapaamisen jälkeen sekä hiukan laajemmin työs-
kentelyn päättyessä. Tarkoituksena oli kerätä tietoa asiakkaiden 
kokemuksista liittyen valitun digitaalisen työkalun käytettävyy-
teen, kohtaamisen laatuun ja osallisuuden kokemukseen. Onnis-
tumista lähdettiin arvioimaan lasten näkökulmasta seuraavilla 
kysymyksillä:

• Koitko saavasi apua? 
• Mitä mieltä olit tästä työskentelytavasta? 
• Saitko osallistua haluamallasi tavalla? 
• Tiesitkö mitä puhuttiin, vaikka et ollut fyysisesti paikalla? 
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• On myönteinen ilmapiiri.
• Toiminta on kaikille turvallista.
• Viestintä on avointa lasten ja aikuisten kesken.
• Vallitsee molemminpuolinen luottamus.
• Aikuisilla on viimesijainen vastuu ja päätösvalta.

Tämän työskentelyn pohjalta valitsimme keskeisimmät lapsen 
oikeuksien artiklat, joiden toteutumista mittareilla seurataan:

13  Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan ne eivät 
loukkaa muiden oikeuksia. Lapsella on oikeus saada tietoa.  

19  Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättö-
mältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä.

31  Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä 
taide- ja kulttuurielämään.

Loimme mobiilikyselyn, jolla voimme seurata systemaattises-
ti onnistumistamme. Testasimme kyselylomakkeen kysymyksiä 
iltapäivätoiminnan lasten kanssa ja teimme tämän testauksen 
pohjalta vielä muutamia muutoksia kyselyyn.”

27 Prosessin vaiheet ja menetelmät

Kehittämishaasteen ja mittareiden määrittäminen: 
LASTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

”
BC Nokia aloitti iltapäivätoiminnan järjestämisen 
Nokial la, ja halusimme tietää, mikä lapsille on tärkeää 
iltapäivätoiminnassa ja milloin lapsella on hyvä olla ker-

hossa. Järjestimme lapsille ”unelmien iltapäivä” -työpajan, jossa 
lapset kertoivat ajatuksiaan unelmien iltapäivästä. Tämä toteu-
tettiin liimaamalla lehtileikekuvia isolle yhteiselle kartongille ja 
kertomalla näistä kuvista. Lisäksi keskustelimme pienryhmissä 
siitä, milloin lapset kokevat, että heillä on hyvä olla kerhossa.

Tämän työskentelyn pohjalta määritimme toiminnassa onnis-
tumisen mittareiksi nämä lasten tärkeiksi kokemat asiat:

• Saan tehdä asioita, joista tykkään. Mahdollisuus vaikuttaa 
esimerkiksi siihen, mitä leikkii.

• Minulla on kavereita, joiden kanssa voin olla.
• Saan olla kerhossa sellainen kuin olen: minun ei tarvitse 

esittää tai pelätä että joudun kiusatuksi.
• On mahdollista hakeutua hiljaiseen paikkaan, jos väsyttää ja 

on kova meteli.
• Aikuisilla on aikaa kuunnella lapsia. Aikuiset tarvittaessa 

auttavat ja puuttuvat.
• Lapset kuuntelevat aikuisia, ja on yhdessä sovittuja sääntöjä, 

joita noudatetaan. Lapsi saa päättää leikkimisestä mutta ei 
lyömisestä.

• Minulla on turvallinen olo. Minua ei kiusata.
• On mahdollisuus esittää toiveita ja joskus ne toteutuvat.

Myös työntekijöille järjestettiin kolme työpajaa, joissa pohdit-
tiin, mikä heille on tärkeää iltapäivätoiminnassa. Työntekijöiden 
näkökulmasta onnistumisen mittareiksi määritettiin nämä asiat:

• Lapset viihtyvät.
• Välitetään toisistamme.
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Työkalu lapsen oikeuksien valitsemiseen  

Lapsen oikeuksien valintaa helpottaa seuraavat kysymykset, joiden kaut-
ta voi pohtia mitkä oikeudet kulloinkin kehittämiskohteen osalta ovat 
olennaisia. Numerot viittaavaat Lapsen oikeuksien sopimuksen artikloihin. 

1. Edistääkö palvelu lapsen oikeutta ilmaista näkemyksiään 
kaikissa itseään koskevissa asioissa?  

12  Lapsella on oikeus ilmaista omat näkemyksensä kaikissa 
itseään koskevissa asioissa ja ne on otettava huomioon lapsen 
iän ja kehitystason mukaisesti.

13  Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan ne eivät 
loukkaa muiden oikeuksia. Lapsella on oikeus saada tietoa.

3  Lasta koskevissa päätöksissä on aina ensisijaisesti 
harkittava lapsen etu. 

2. Kunnioittaako palvelu lapsen oikeutta leikkiin, 
huolenpitoon ja suojeluun? 

16  Lapsella on oikeus yksityisyyteen ja perhe-elämään. Lapsen 
yksityisyyteen, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon ei saa 
puuttua mielivaltaisesti tai laittomasti. Lapsen kunniaan tai 
mainetta ei saa halventaa

18  Ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta on lapsen 
vanhemmilla. Heidän toimiaan tulee ohjata lapsen etu. 

9  Lasta ei tule erottaa vanhemmistaan heidän tahtonsa 
vastaisesti ja lapsella on oikeus ylläpitää suhteita kumpaankin 
vanhempaansa, ellei tämä ole lapsen edun vastaista. 

31  Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä 
taide- ja kulttuurielämään. 

29 Prosessin vaiheet ja menetelmät

Työkalu kehittämishaasteen 
määrittämisen tueksi

1. Pohdi ja määritä vastaukset näihin kysymyksiin:
Mitä haluat saavuttaa? Mikä on ratkaistava ongelma? Mikä ratkaistava 
ongelma on lapsen sanoin? Tässä kohdassa on tärkeää lähteä liikkeel-
le lapsen näkökulmasta, minkälaista muutosta lapset toivovat? Miten 
tämä sopii yhteen organisaation tavoitteiden ja arvojen kanssa? Pyri 
sanoittamaan ratkaistava ongelma lapsen näkökulmasta, lapsen sanoin.

2. Mittarit, joilla arvioit kehittämisen onnistumista:

A. Onnistumisen mittarit lapsen näkökulmasta.
Mikä on lasten kokemus siitä, miten asiat ovat tai miten asiat 
ovat muuttuneet?
B. Onnistumisen mittarit organisaation näkökulmasta.
Onko päästy organisaation tavoitteisiin ja palvelevatko tehdyt 
muutokset organisaation tavoitteita?
C. Onnistumisen mittarit lapsen oikeuksien näkökulmasta. 
Valitse kehittämäsi palvelun kannalta ne lapsen oikeudet, joiden 
toteutumisesta tulee erityisesti huolehtia. Mieti, miten lapsen oikeuk-
sien toteutumista arvioidaan.

3. Ketkä ovat muutoksen kohderyhmää? Mistä tavoitat nämä lapset?

4. Mieti tutkimuskysymyksiä, jotka auttaisivat sinua kehittämään 
palvelua. Mitä haluaisit oppia siitä, miten lapset käyttävät palvelua 
nyt? Mitä haluaisit oppia asiakkaan tarpeista, tunteista ja käyttäy-
tymisestä?

5. Mitkä haasteet ja esteet estävät asioiden toteutumisen 
tällä hetkellä?
 

6. Mitä tiedät jo kohderyhmään ja ratkaistavaan ongelmaan 
liittyen?
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2 Tutustu ja ymmärrä
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Kun tavoitteena on ymmärtää lasten ja nuorten tarpeita, muista en-
nakkoluuloton asenne! Lapsilta ja nuorilta kerätään tietoa tutustumalla 
heihin ja kokoamalla tietoa yhdessä heidän kanssaan. Lasten tarpeita 
kartoitetaan paitsi kuulemalla heidän kokemuksiaan, myös havainnoi-
malla lasten arkea ja käyttäytymistä. Lasten näkökulman selvittäminen 
ei tarkoita siis pelkästään sitä, että heiltä kysytään, mitä he haluavat.

Suunnittele lasten tapaaminen ennalta hyvin, mutta varaudu toisaal-
ta myös heittäytymään ja muuttamaan suunnitelmiasi. Kiinnitä huomio-
ta aloitukseen ja lopetukseen. Tapaamisen voi järjestää esimerkiksi niin, 
että haastattelet lapsia ympäristössä, jossa lapset ovat muutenkin. Voit 
järjestää myös erillisen tapaamisen kohderyhmään kuuluville lapsille. 

Lasten tapaamisissa on tärkeää luoda heitä huomioiva, innostava 
ja luottamuksellinen ilmapiiri. Tapaamisessa on tärkeää kertoa lapsille, 
mitä on tarkoitus tehdä ja miksi tapaaminen järjestetään. Kertomisessa 
voi käyttää apuna esimerkiksi kuvitettua ohjelmarunkoa. Muista kiitok-
set, palaute lapsilta sekä mahdollinen palkinto. Suhteuta palkinto lapsen 
ikään ja siihen, mitä osallistuminen lapselta vaatii.

Tavatessasi lapsia ja kootessasi ymmärrystä heidän tarpeistaan 
suhteessa ratkaistavaan ongelmaan, voit käyttää apuna erilaisia me-

31 Prosessin vaiheet ja menetelmät

23  Vammaisen lapsen erityistarpeet tulee huomioida ja hänen 
tulee saada nauttia täysipainoisesta ja hyvästä elämästä 

19  Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä 
kohtelulta ja hyväksikäytöltä. 

34  Lasta on suojeltava kaikenlaiselta seksuaaliselta 
hyväksikäytöltä. 

20  Lapsella, joka ei voi elää perheensä kanssa, on oikeus saada 
valtiolta erityistä suojelua ja tukea. 

3. Turvaako palvelu jokaisen lapsen oikeutta kehittyä täyteen 
mittaansa? Edistääkö toiminta sitä, että lapsella on riittävät 
aineelliset ja aineettomat resurssit kehittymiseensä?   

6  Jokaisella lapsella on oikeus elämään ja kehittymisen 
edellytykset on taattava mahdollisimman täysimääräisesti. 

24  Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada 
tarvittaessa hoitoa. 

27  Lapsella on oikeus riittävään ruumiilliseen, henkiseen, 
hengelliseen, moraaliseen ja sosiaaliseen elintasoon. 

29  Koulutuksen tulee pyrkiä kehittämään lapsen kasvua täyteen 
mittaansa. 

26  Lapsella on oikeus sosiaaliturvaan. 
17  Lapsella on oikeus saada tietoa esim. television, radion ja 

lehtien välityksellä. Valtiolla on velvollisuus rohkaista tiedotus-
välineitä tuottamaan lapsen hyvinvointia ja kehitystä tukevaa 
aineistoa. Lasta tulee suojella hänen hyvinvointinsa kannalta 
vahingolliselta aineistolta.
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2 Tutustu ja ymmärrä

Palvelumuotoiluprosessi

Kehittämis-
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Minkä asian
haluamme
muuttaa

Oivallukset
Mihin

kohderyhmän 
tarpeisiin 

vastaamme

Toteutus-
suunnitelma
Minkä ratkaisun 

toteutamme
ja miten

Tutustu & ymmärrä

Keksi &
 ideoi

Kokoa, opi & oivalla

Testaa & kokeile

Kun tavoitteena on ymmärtää lasten ja nuorten tarpeita, muista en-
nakkoluuloton asenne! Lapsilta ja nuorilta kerätään tietoa tutustumalla 
heihin ja kokoamalla tietoa yhdessä heidän kanssaan. Lasten tarpeita 
kartoitetaan paitsi kuulemalla heidän kokemuksiaan, myös havainnoi-
malla lasten arkea ja käyttäytymistä. Lasten näkökulman selvittäminen 
ei tarkoita siis pelkästään sitä, että heiltä kysytään, mitä he haluavat.

Suunnittele lasten tapaaminen ennalta hyvin, mutta varaudu toisaal-
ta myös heittäytymään ja muuttamaan suunnitelmiasi. Kiinnitä huomio-
ta aloitukseen ja lopetukseen. Tapaamisen voi järjestää esimerkiksi niin, 
että haastattelet lapsia ympäristössä, jossa lapset ovat muutenkin. Voit 
järjestää myös erillisen tapaamisen kohderyhmään kuuluville lapsille. 

Lasten tapaamisissa on tärkeää luoda heitä huomioiva, innostava 
ja luottamuksellinen ilmapiiri. Tapaamisessa on tärkeää kertoa lapsille, 
mitä on tarkoitus tehdä ja miksi tapaaminen järjestetään. Kertomisessa 
voi käyttää apuna esimerkiksi kuvitettua ohjelmarunkoa. Muista kiitok-
set, palaute lapsilta sekä mahdollinen palkinto. Suhteuta palkinto lapsen 
ikään ja siihen, mitä osallistuminen lapselta vaatii.

Tavatessasi lapsia ja kootessasi ymmärrystä heidän tarpeistaan 
suhteessa ratkaistavaan ongelmaan, voit käyttää apuna erilaisia me-
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Kuvakollaasi

Menetelmä sopii hyvin kaikenikäisille!

Kuvakollaasin kautta voit selvittää lasten mielikuvia, toiveita tai odo-
tuksia erilaisista asioista: tiloista, työprosesseista, työntekijöistä.

• Ota esille iso kartonki, kyniä, liimaa, lehtiä leikeltäväksi tai 
valmiiksi leikattuja tai tulostettuja kuvia.

• Pyydä lasta tekemään teos aiheesta, johon kaipaat lapsen 
näkökulmaa esim. ”unelmien iltapäivä”, ”unelmien tapaaminen”, 
”mielikuva lastensuojelusta”.  Sanojen tulee olla lapselle ymmärret-
täviä. Ennen aloitusta voitte vielä yhdessä keskustella ja ihmetellä, 
mitä sana tarkoittaa lapselle ja samalla varmistua, että lapsi tietää, 
mistä puhutaan.

• Katselkaa teosta yhdessä, kun lapsi tekee sitä tai kun se on 
valmis. Tee tarkentavia kysymyksiä, jotta ymmärryksesi syvenee, 
etkä tulkitse väärin: ”Miksi valitsit tämän kuvan?”, ”Mitä tässä 
kuvassa on tai tapahtuu?”, ”Mikä tässä kuvassa on erityisen 
tärkeää?” Kirjaa ylös lapsen sanoin.

Jos käytät menetelmää lapsiryhmän kanssa, voitte ripustaa teokset 
taidenäyttelyksi, jolloin lapset voivat katsella toistensa teoksia ja käydä 
niistä keskusteluja.

Vinkki: Voit tehdä myös itse kuvakollaasin asioista, jotka liit-
tyvät palveluun tai toimintaan ja pyytää lasta esimerkiksi hy-
mynaamatarroilla merkitsemään ne kuvat, jotka ovat hänelle 
erityisen tärkeitä.
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netelmiä. Mieti, miten eri ikäiset ja erilaiset lapset voivat olla mukana. 
Aina kannattaa olla myös varasuunnitelma, jotta voit tarpeen mukaan 
muuttaa käsikirjoitusta lennossa lasten palautteen perusteella.

Menetelmäehdotuksia:

Tilannekuva lasten tai nuorten 
näkökulmasta

Menetelmä sopii hyvin kaikenikäisille!

• Piirrä isolle kartongille Ilojen aurinko, Harmitusten haamu ja 
Toiveiden puu. 

• Kerro lapsille, mistä asiasta (esimerkiksi kehitettävästä tuotteesta 
tai palvelusta) haluat kuulla heidän ajatuksiaan. Mieti kysymys ja 
sanavalinnat etukäteen. Käytä tarvittaessa kuvia tukena kysymyk-
sen esittämiseen.

• Varmista, ymmärsivätkö lapset tehtävänannon.
• Pyydä lapsia piirtämään tai kirjoittamaan ajatuksia: aurinkoon 

ilahduttavia asioita, haamuun harmittavia asioita ja puuhun asioita, 
joita toivoo. Voit toimia myös kirjaajana, mutta käytä kirjatessasi 
lapsen kieltä. Kirjoittamisen tai piirtämisen sijaan lapset voivat 
myös valita valmiita kuvia, joilla kuvaavat näitä kolmea asiaa. Ku-
vat voivat olla esimerkiksi lehtileikkeitä tai Papunetistä tulostettuja 
kuvia.

• Tee havaintoja lasten tehdessä tehtävää. Mitä lapset kertovat 
tekemisen ohessa? Mitä havaitset ja näet? Kirjaa ylös havainnot.

• Pysähdy lapsen luokse ja pyydä kertomaan, mitä lapsi on piirtä-
nyt, kirjoittanut tai liimannut. Tarkenna miksi-kysymyksillä saa-
daksesi lisätietoa ja ymmärtääksesi asioiden merkityksen lapsen 
näkökulmasta.
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Haastattelu 

Tiedosta haastattelun haasteet! Haastattelu on paljon käytetty me-
netelmä, mutta erityisesti nuorempien lasten kohdalla se ei yleensä 
toimi, koska se ei ole lapselle luontainen vuorovaikutuksen tapa. Lapsi 
saattaa helposti pyrkiä vastaamaan sen mukaisesti, mitä kuvittelee 
aikuisen häneltä odottavan. Erityisesti pieni lapsi saattaa vastata yh-
dellä sanalla kysymyksiin tai kokea tilanteen epämiellyttävänä, jolloin 
aikuisen johdattelua on vaikea välttää. Jos haluat kokeilla haastattelua 
pienen lapsen kanssa, kannattaa siihen liittää leikillisiä elementtejä. Voit 
esimerkiksi lähettää kysymykset lapselle lennokilla tai ottaa kysymys-
ten esittäjäksi käsinuken.

• Haastattelun voi toteuttaa myös puhelimitse tai esimerkiksi vi-
deopuheluna.

• Haastattelun voi toteuttaa sekä yksilö- että ryhmähaastatte-
luna. Mitä pienempiä lapsia on mukana, sitä enemmän aikuisia 
tarvitaan, jotta ymmärryksen syntyminen on mahdollista ja jokai-
sen paikalla olevan lapsen mahdollisuus osallistua taataan. Myös 
toteutustapa vaikuttaa siihen, kuinka monta aikuista on hyvä olla 
paikalla. Nyrkkisääntönä ryhmähaastattelun koolle voisi pitää max 
6 lasta/2 aikuista.

• Käytä selkeää ja konkreettista kieltä sekä lyhyitä lauseita: sovita 
omaa puhettasi lapselle sopivaksi käyttämällä lapsen sanoja.

• Varmista, ymmärtääkö lapsi keskeiset käsitteet samalla tavalla 
kuin sinä. Voit testata niitä etukäteen tuttavapiirin lapsilla. Muis-
ta, että lapsi saattaa vastata sellaiseenkin kysymykseen, jota ei 
ymmärrä.

• Vältä johdattelua. Älä tuo esiin omia oletuksiasi tai sellaista tietoa, 
jota lapsi ei nosta esiin.

• Käytä avoimia kysymyksiä. Kysy yksi kysymys kerrallaan.
• Jos et ymmärrä, mitä lapsi kertoo, ihmettele sitä ääneen. Kysy mitä 

lapsi tarkoittaa tai pyydä kertomaan lisää.
• Anna myös lapsen tehdä aloitteita keskustelun tai toiminnan kaut-

ta. Lapset kertovat myös toiminnallaan, mikä heille on tärkeää.
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3. Esitä kuvaustehtävät, esim. ”Kuvaa itsellesi mieluisia paikkoja tääl-
lä”, ”Kuvaa paikka, josta et pidä täällä museossa”, ”Kuvaa asia, 
joka tuo iloa”, ”Kuvaa asia, josta et pidä.”, ”Kuvaa yksi asia, jonka 
haluaisit nähdä tai tehdä uudelleen”.

4. Kokoa kuvat kaikkien nähtäville esimerkiksi lattialle tai koneelle 
niin, että voitte katsella niitä yhdessä. Jos teetät kuvaustehtävän 
ennakkotehtävänä, voit sopia lasten kanssa myös yksilötapaami-
sia, joissa käytte kuvat läpi yhdessä.

5. Keskustele kuvista ja kuuntele, mitä lapsi haluaa niistä kertoa. 
Varmista, että tiedät syyn, miksi lapsi on ottanut tai valinnut ky-
seisen kuvan (pienikin asia, esimerkiksi lempiväri, saattaa olla syy 
valintaan ja tärkeä tieto, jotta virheellisiltä tulkinnoilta vältytään). 
Mieti, mikä sinua yllättää, ja tartu siihen.

Kuvallinen palvelupolku

Palvelupolku on palvelumuotoilun työkalu, jolla kuvataan palvelukoke-
musta asiakkaan näkökulmasta. Palvelupolun karkea rakenne: 

1. Miten lapsi saa tietää palvelusta? 
2. Mikä saa hänet valitsemaan palvelun? 
3. Mitä palvelussa tapahtuu ja miltä se tuntuu? 
4. Mitä palvelun käytön jälkeen tapahtuu? 

Palvelupolkutyökalusta löytyy paljon esimerkkejä internetistä. Lasten 
kokemuksia palveluista tai toiminnasta sekä niiden vaikutuksista voi 
kartoittaa kuvallisen palvelupolun kautta.

1. Mieti mistä tuokioista palvelu tai toiminta muodostuu lapsen näkö-
kulmasta ja tulosta, piirrä tai ota kuvat polun eri vaiheista. Kyse voi 
olla laajasta palvelukokonaisuudesta tai pienestä palvelutuokiosta. 
Kuvat pitää valita niin, että ne ovat lapselle ymmärrettäviä ja sopivat 
lapsen arjen kokemuksiin ja kiinnittävät tilanteet kontekstiin, josta 
tietoa halutaan.
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Valokuvaus

Valokuvaus sopii menetelmänä esimerkiksi lapsiystävällisten tilojen ide-
ointiin tai kehittämiseen sekä lapsen arjen ja lapselle tärkeiden asioiden 
kuvaamiseen. 

1. Ota mukaasi kamera tai pyydä lapsia käyttämään omia känny-
köitä, jos niissä on kamerat.

2. Aloita opastamalla kameroiden käyttöön. Jos teet tätä pienten 
lasten kanssa, on hyvä tehdä kuvauskierros yhdessä ja muistutella 
kulloisestakin kuvaustehtävästä. Isommat voivat kuvata itsekseen 
tai pienryhmissä. Tehtävän voi antaa myös ennen työpajaa tietylle 
lapsiryhmälle.

Mobiilikyselyt

Mobiilikyselyt sopivat erityisesti nuorille ja ovat nopeita toteuttaa 
ja vetää yhteen. Kyselyllä harvoin saavutetaan kuitenkaan syvällis-
tä ymmärrystä tai päästään kiinni siihen, miksi lapsi ajattelee tai 
tuntee tietyllä tavalla. Usein kysely onkin hyvä täydentävä menetel-
mä kerätä tietoa tai aloittaa tiedonkeruu. Mobiilikyselyyn on mah-
dollista vastata anonyymisti, mikä saattaa olla joidenkin teemojen 
kohdalla tärkeää.

1. Mieti olennaiset kysymykset.
2. Tee mobiilikysely ja kirjoita linkki ylös. Tähän löytyy runsaasti 

erilaisia ilmaisiakin työkaluja.
3. Mene lasten luokse ja kysy, haluavatko he vastata kännykällä 

lyhyeen kyselyyn. Muista palkita vastaajat.
4. Voit jatkaa halutessasi keskustelua kyselyn pohjalta syven-

tääksesi ymmärrystä tai käyttää kyselyaineistoa sellaisenaan 
esimerkiksi lasten työpajan pohjana.
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sekä tapaamalla heitä. Millaisia toiveita lapsilla ja vanhemmilla 
oli tukiperhettä hakiessaan? Miksi tukiperhettä haettiin? Mikä 
tukiperheessä käymisessä oli kivaa? Mistä epäonnistumiset tu-
kiperhesuhteissa johtuivat? Mitä voisi tehdä toisin?

Lasten näkökulmasta nousi esiin tiettyjä asioita: kaverit tai 
niiden puute, tekeminen tai sen puute, lemmikkieläimet tai niiden 
puute, tukiperheen asuminen maalla. Vanhemmat toivat näiden 
lisäksi esiin tukiperheen kyvyt ja taidot huomioida sekä tukea 
erilaisia lapsia. Tilastot tukivat havaintoja: pisimpään kestivät 
tukiperhesuhteet, jossa toiveet ja tarpeet kohtasivat.”

Lasten ajatuksiin tutustuminen: 
LASTEN KOKEMUS VERTAISTOIMINNASTA

”
Halusimme kysyä lapsilta, millaista on hyvä tuki van-
hempien eron jälkeen. Kutsuimme 7–10-vuotiaita lapsia 
Kasper ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n järjestämälle päi-

väleirille. Lapsia yhdisti vanhempien ero ja kokemus vertaisryh-
mästä sen jälkeen. Kysyimme, mitkä asiat olivat jääneet mieleen 
vanhempien eron jälkeen saadusta tuesta ja mitä siitä kertoisi 
toiselle lapselle. Osa lapsista toteutti tehtävän piirtämällä, osa 
halusi rakentaa majaa ja samalla jakaa kokemuksia, joita aikui-
nen kirjoitti ylös. Lapset toivat myös esiin, että ryhmässä majan 
rakentaminen oli ollut erityisen kivaa. Annoimme tilan lasten 
erilaisille tavoille kertoa omista ajatuksistaan.” 
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2. Ota iso rullapaperi, johon liimaat valitsemasi kuvat oikeassa 
järjestyksessä.

3. Ota mukaan eri värisiä kyniä, kuvia, lehtileikkeitä, hymynaamatar-
roja tms.

4. Käy lasten kanssa läpi, mitä polulla olevissa kuvissa on. Pyydä lapsia 
täydentämään janaa kuvilla, piirroksilla, hymynaamoilla ja kirjoituk-
silla. Käytä tukena kysymyksiä, esim.

• Mitä tässä kohtaa tapahtuu tai tapahtui?
• Mikä jäi mieleen?
• Millaisia tunteita heräsi?
• Mikä auttoi?

Voitte pysähtyä eri kohtiin yhdessä. Syvennä keskustelua kysymällä, 
mitkä asiat, tapahtumat, sanat tai teot ovat olleet tärkeitä ja millaisia 
merkityksiä lapsi toiminnalle, asioille tai paikoille antaa. Voit osallistua 
itse polun täydentämiseen kirjoittamalla ylös asioita, joita lapset ker-
tovat työskentelyn aikana.

Vinkki: Anna lapsen/lasten tuoda polulle juuri ne asiat, ihmiset 
ja paikat, jotka he itse haluavat. Valitsemasi kuvat tuovat kon-
tekstia ja fokusta työskentelyyn, mutta niiden ei ole tarkoitus 
rajata lapsen kokemuksia.  

Lasten ja perheiden tarpeisiin tutustuminen: 
UUDEN TUKIMUODON KEHITTÄMINEN

”
Kehittämishaasteenamme oli, että tukiperheitä ei 
riittänyt kaikille tukea tarvitseville perheille ja lapsille. 
Näin myös odotusaika ennen kyseisen avun saamista 

muodostui perheille kohtuuttomaksi. Mitä muuta tukea perheille 
voisi tarjota ja millaista sen tulisi olla lasten sekä perheiden nä-
kökulmasta? Tutustuimme tukiperhettä hakevien lasten ja perhei-
den toiveisiin ja näkökulmiin asiakirjojen ja tilastojen perusteella 
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niiden puute, tekeminen tai sen puute, lemmikkieläimet tai niiden 
puute, tukiperheen asuminen maalla. Vanhemmat toivat näiden 
lisäksi esiin tukiperheen kyvyt ja taidot huomioida sekä tukea 
erilaisia lapsia. Tilastot tukivat havaintoja: pisimpään kestivät 
tukiperhesuhteet, jossa toiveet ja tarpeet kohtasivat.”

Lasten ajatuksiin tutustuminen: 
LASTEN KOKEMUS VERTAISTOIMINNASTA

”
Halusimme kysyä lapsilta, millaista on hyvä tuki van-
hempien eron jälkeen. Kutsuimme 7–10-vuotiaita lapsia 
Kasper ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n järjestämälle päi-

väleirille. Lapsia yhdisti vanhempien ero ja kokemus vertaisryh-
mästä sen jälkeen. Kysyimme, mitkä asiat olivat jääneet mieleen 
vanhempien eron jälkeen saadusta tuesta ja mitä siitä kertoisi 
toiselle lapselle. Osa lapsista toteutti tehtävän piirtämällä, osa 
halusi rakentaa majaa ja samalla jakaa kokemuksia, joita aikui-
nen kirjoitti ylös. Lapset toivat myös esiin, että ryhmässä majan 
rakentaminen oli ollut erityisen kivaa. Annoimme tilan lasten 
erilaisille tavoille kertoa omista ajatuksistaan.” 
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3 Kokoa, opi ja oivalla
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Tässä vaiheessa kootaan yhteen ja analysoidaan edellisessä vaiheessa 
kerätty tieto. Huomioi erityisesti, että aineistossa säilyy lapsen näkö-
kulma. Ole tarkkana! Analysoijan omat ennakko-oletukset vaikutta-
vat helposti tulkintaan. Varo, ettet lähde niiden pohjalta valikoimaan ja 
tulkitsemaan aineistoa liian pitkälle, jolloin lapsen näkökulma katoaa.

Vältä edellä mainittu sudenkuoppa:

1. Tiedosta omat sekä organisaatiosi ennakko-oletukset. Voit lisätä 
tietoisuutta ennakko-oletuksista esimerkiksi kirjoittamalla niitä 
ylös tai pyytämällä kollegaa haastattelemaan sinua niistä.

2. Tee analyysia yhdessä toisten, eri näkökulmista asiaa tarkastele-
vien kanssa.

3. Käsittele tietoa useamman kerran: toisinaan se näyttää erilaiselta 
pienen tauon jälkeen.

4. Pysähdy aineistossa tietoisesti sen ääreen, mikä yllättää ja häm-
mästyttää, herättää tunteita eikä tue ennakko-oletuksiasi.

5. Pyydä lapset työvaiheeseen mukaan tai pidä lasten tuotoksia ja 
sanavalintoja esillä.



42Lapsikeskeinen palvelumuotoilu

Lasten kertomat asiat saattavat aikuisista tuntua joskus liian yksinker-
taisilta ja konkreettisilta. Tällöin ne helposti ohitetaan ja teoretisoidaan 
kauaksi lapsen tarpeista ja kertomasta. Aikuinen saattaa myös vähä-
tellä lapsen tuottaman tiedon merkitystä. Kiinnitä erityistä huomiota 
tällaisiin ajatuksiin.

Ole kiinnostunut niistä merkityksistä, joita lapset antavat asioille. 
Varmista, ettet tulkitse lasten tietoa liikaa. Lasten kertomat asiat liit-
tyvät usein tiiviisti itse tilanteisiin eikä niitä siksi voi yleistää.

Tiedon käsittelyyn voi hyödyntää eri keinoja, esimerkiksi visuali-
sointia, teemoittelua ja luokittelua. Luokittelussa ja teemoittelussa on 
hyvä säilyttää lasten käyttämiä sanoja ja ilmaisuja. Varmista, ettei jä-
sentäminen vie asioita liian yleiselle tasolle, jotta et kadota aineistosta 
jotain oleellista.

Nuorilta kerätystä tiedosta tehdyt oivallukset: 
MIELIKUVAT LASTENSUOJELUSTA

”
Olimme valinneet kehittämishaasteeksi sen, että liian 
usein lapset eivät hae apua, koska pelkäävät, että heistä 
tehdään lastensuojeluilmoitus. Lähdimme kokoamaan 

asiakasymmärrystä siitä, millaisia mielikuvia lapsilla on lasten-
suojelusta. Kokosimme tietoa eri lähteistä erilaisilla menetelmillä. 
Meille tärkeää oli pitää tieto juuri siinä muodossa, kuin lapset 
olivat sen meille kertoneet tai kirjoittaneet. Kokosimme kaikki 
lasten kertomat asiat ensin listaksi yhteen tiedostoon ja teemoit-
telimme ne sen mukaan, mistä asioista lapset puhuvat. Teemoja 
olivat esimerkiksi lastensuojelun asiakkaana olevat lapset, heidän 
vanhempansa, sosiaalityöntekijät ja lastensuojelun tilat. Huoma-
simme kuitenkin nopeasti, että tämä teemoittelu ei tuottanut 
meille uusia näkökulmia. Teimme teemoittelun uudestaan mind 
mapiksi siten, että teemoiksi nousivat ”mitä lastensuojelussa teh-
dään”, ”miksi lastensuojelussa ollaan” ja ”mikä lastensuojelun 
tarkoitus on”. Tämän jäsennyksen avulla huomasimme, kuinka 
eri tavalla lapset puhuivat lastensuojelun asiakkuuden syistä, 
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4 Oivallukset: 
Mihin kohderyhmän tarpeisiin vastaamme?

Nyt on aika pysähtyä. Palaa kehittämishaasteeseen – minkä asian 
halusit muuttaa? Tämän jälkeen tutustuit kohderyhmään ja analysoit 
esiin tullutta tietoa. Mitä oivalsit? Mihin kohderyhmän tarpeisiin tulee 
vastata, jotta toivottu muutos on mahdollinen?

Pysähdy oivallusten ääreen. Oivallus voi olla mikä vain. Se voi tois-
tua aineistossa usein tai olla yksittäinen näkökulma, joka kiinnittää 
huomiosi. Valitse mielestäsi 3–5 tärkeintä oivallusta alla olevaan tau-
lukkoon ja muuta ne kysymyksiksi: ”Kuinka voisimme?” ja ”Mikä meitä 
estää?” Näihin kysymyksiin etsitte vastauksia, kun lähdette ideoimaan 
ratkaisuja.
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jos ne liittyivät lapsiin tai jos ne liittyivät vanhempiin. Lapsiin 
liittyvät syyt kuvasivat tekemistä eli jotain, mitä lapsi oli tehnyt. 
Vanhempiin liittyvät asiat kuvasivat sitä, millaisia vanhemmat 
ovat. Tästä oivalsimme, että yksi lastensuojeluun liittyvä pelko 
lapsilla on, että lastensuojelu leimaa vanhemmat jonkinlaisiksi.” 
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Oivallus 3:

Kuinka voisimme…

Mikä meitä estää:

Oivallus 4:

Kuinka voisimme…

Mikä meitä estää:
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Työkalu kerätyn tiedon analysointiin

Minkä ongelman yritämme ratkaista:

Oivallus 1:

Kuinka voisimme…

Mikä meitä estää:

Oivallus 2:

Kuinka voisimme…

Mikä meitä estää:
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Oivallus 3:

Kuinka voisimme…

Mikä meitä estää:

Oivallus 4:

Kuinka voisimme…

Mikä meitä estää:
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Kerro lapsille ideoinnin periaatteet:

• ideoinnissa ei ole vääriä vastauksia
• kaikkien ideat ovat yhtä hyviä
• ideat voivat olla hassuja, hurjia ja mahdottomia
• annetaan kaikkien esittää ideoita.

3. Tehkää lasten kanssa yhteiset säännöt työpajalle. Tarkoituksena 
on saada työpajaan mukava ja turvallinen ilmapiiri kaikille. Sään-
töjen tekeminen yhdessä sitouttaa lapsia niiden noudattamiseen.

4. Kertaa, mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa ja visualisoi ongel-
ma esimerkiksi kuvilla. Visualisointi ja puhe yhdessä auttavat lasta 
ymmärtämään paremmin. Tämä kohta on erityisen tärkeä, jos 
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5 Keksi ja ideoi

Tässä vaiheessa on aika ajatella luovasti ja ideoida yhdessä! Tarkoituk-
sena on tuottaa ratkaisuja edellisessä vaiheessa määriteltyihin kysy-
myksiin. Jos esiin on noussut jo ratkaisuehdotuksia, ne otetaan tietysti 
mukaan työskentelyyn.

Kutsu lapsia mukaan ideoimaan. Mukaan voi kutsua jo tutustu ja ym-
märrä -vaiheessa mukana olleet lapset tai ihan eri lapset. Mikäli lapset 
jätetään pois ratkaisujen ideoinnista, voi lapsilta aiemmin saadun tiedon 
merkitys unohtua tai vähintäänkin saada aikuislähtöisiä tulkintoja.

Tässä vinkkejä ideointitapaamisen järjestämiseen ja suunnitteluun.

1. Tutustukaa! Tutustuminen on tärkeää, sillä luovuus kukkii turval-
lisessa ympäristössä. Kerro nimesi ja jotakin itsestäsi. Mieti, miten 
lasten ja nuorten on helppo tutustua toisiinsa, ja järjestä tarvit-
taessa tutustumista tukeva leikki tai peli.

2. Kertaa tapaamisen ohjelma esimerkiksi kuvitetun ohjelmarun-
gon avulla. Ohjelmarungosta voitte tarvittaessa myöhemminkin 
kerrata, miksi olemme täällä. Kerro, miksi olette kokoontuneet ja 
mihin lasten tietoa on tarkoitus käyttää. Käytä lapsille ymmärret-
tävää kieltä. 
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Lasten tai nuorten ratkaisuehdotuksia 
tilanteisiin näytelmän kautta 

Menetelmä sopii hyvin kaikenikäisille! Tarkoituksena on saada lapset 
eläytymään näytelmään, jonka avulla he voivat tuottaa ratkaisuja.

1. Mieti alkutarina etukäteen sen mukaan, mistä olet kiinnostunut.
Esimerkki: Koulun pihaa remontoidaan ja kaksi lasta keskustelevat, 
miten pihan pitäisi muuttua, jotta se olisi lasten mielestä parempi.
Esimerkki: Kun palvelussa kysytään perheen kuulumisia, kysytään 
sitä yleensä isältä tai äidiltä. Tällä kertaa työntekijä kysyykin lap-
selta, mitä sinulle ja teidän perheellenne kuuluu.

2. Tee tarina, johon lapsen on helppo samaistua omien arkisten 
kokemustensa kautta. Tarina voi olla esimerkiksi johonkin palveluun 
tuleminen tai jonkin tilanteen kuvitteellinen kokeminen.

3. Tarinan voi esittää esimerkiksi käsinukeilla, legoukkeleilla tai pikkue-
sineillä. Voit kertoa, keitä henkilöt ovat, mutta anna lapsille mahdol-
lisuus nimetä heidät.
Esimerkki: kaksi lasta esittää joko lapsia, jotka alkavat keskustella 
koulun pihan muutoksista, tai työntekijää ja lasta keskustelemassa.
Esimerkki: esitä koulun pihan muutokseen liittyvää esimerkkinäy-
telmää legoukkeleilla. Pysäytä näytteleminen ja kysy lapsilta, mitä 
ukkelit seuraavaksi sanovat. Jatka näytelmää lasten ehdotuksen 
mukaisesti, kunnes pysäytät sen jälleen.

4. Näyteltyäsi tai lasten näyteltyä kysy lapselta tai lapsilta: 
”Mitä sitten tapahtuu?”, ”Miltä lapsesta tuntuu?”, “Millainen leikki-
kentän pitäisi pihassa olla?”, “Mitä aikuisen pitäisi kysyä seuraavaksi 
lapselta?”, ”Mitä pitäisi tapahtua, että lapsella olisi hyvä olla?” jne.

5. Jatka näytelmää lasten vastaamien ratkaisuehdotusten mukaisesti. 
Voit samalla tehdä tarkentavia kysymyksiä: ”Mitä se tarkoittaa?”, 
”Miksi se tekee niin?”

6. Lopeta näytelmä, kun ratkaisuehdotus on sinun ja lasten mielestä 
valmis. Kertaa lopuksi, millainen ratkaisusta tuli. 

Tärkeintä on ottaa vastaan lasten erilaisia ratkaisuehdotuksia sellai-
senaan, ethän vähättele niitä. Lapset kuljettavat tarinaa, ja sitä voi 
pysähtyä pohtimaan lasten kanssa eri näkökulmista.
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lapset ovat eri kuin tutustu ja ymmärrä -vaiheessa. Tutustukaa 
yhdessä aiemmin esille nousseeseen tietoon: mikä on ratkaistava 
kysymys tai kysymykset. Käytä selkeää kieltä ja lapsille ymmär-
rettäviä käsitteitä, vältä esimerkiksi sananlaskuja, koska ne eivät 
yleensä ole lapsille tuttuja. Esitä myös aiemmin lapsilta noussut 
tieto lapsiystävällisessä muodossa lasten käyttämillä käsitteillä ja 
kielellä. Visualisoi lasten tuottama tieto.

5. Jos ratkaistavia kysymyksiä on monta, lapset voivat valita esi-
merkiksi äänestämällä, mikä niistä on tärkein ja mistä aloitetaan 
ratkaisun ideointi.

6. Tapaamisen lopetus tulee olla suunniteltu, jotta lapsille ei jää epä-
määräinen olo tapahtuneesta. Valokuvaa lopuksi lasten tekemät 
ratkaisuehdotukset ja palauta tuotokset lapsille, jos he haluavat 
säilyttää ne. Järjestä loppuleikki, joka purkaa energian ja saa aja-
tukset irti ideoinnista. Kiitä lapsia osallistumisesta ja anna heille 
mahdollinen palkkio.

Menetelmäehdotuksia:

Piirtäminen ja/tai kuvien käyttö 

1.  Pyydä lasta piirtämään paperille ideoita ratkaisuista yksittäisinä 
kuvina tai vaikka sarjakuvana. Voit käyttää myös lehdestä leikat-
tuja tai kuvaohjelmista (esim. Papunet) tulostettuja kuvia.

2. Pyydä lasta kertomaan, mitä kuvassa on, ja kirjoita lapsen kerto-
ma ylös lapsen kielellä.

Rakentelu 

1. Pyydä lasta ideoimaan ratkaisu rakentamalla se esimerkiksi lego-
palikoista, muovailuvahasta tai vastaavista rakennusmate riaaleista. 

2. Pyydä lasta kertomaan, mitä rakennelmassa on, ja kirjoita lapsen 
kertoma ylös lapsen kielellä. 
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Ideointi lasten kanssa: 
HAASTAVIEN TILANTEIDEN 
RATKAISEMINEN PÄIVÄKODISSA

”
Alustimme lapsiryhmälle päiväkodin arjessa haasteel-
liseksi koettuja tilanteita käsinukeilla. Yksi tilanteista oli 
päiväkotiin tulo, joka harmittaa lapsia usein. Aloitimme 

tehtävän antamalla lasten päättää käsinukkejen nimet. Meillä oli 
myös hymynaamat, joilla lapset saivat äänestää tarinan jälkeen, 
millainen mieli käsinukeille jää tilanteesta. Otimme vastaan las-
ten erilaisia ratkaisuehdotuksia tilanteeseen. 

Lapset ehdottivat aluksi tikkarilla houkuttelua. Aloimme näytel-
lä ja kysyimme lapsilta, mistä tikkarit tulevat – onko vanhemmalla 
tai päiväkodin aikuisella tikkareita? Lapset totesivat, ettei ole, ja 
ehdottivat lapsen väkisin viemistä. Koska pakottamisesta ei tullut 
hyvä mieli, lapset lopulta ehdottivat itse ratkaisuksi syliä, lohdutus-
ta tai sitä, että aikuinen ehdottaa lapsen mielestä kivaa leikkiä.”

Muistathan nämä, jos päädyt 
ideoimaan ilman lapsia: 

Jos päädyt miettimään ratkaisuja ilman lapsia, perustele päätös itsellesi. 
Selvitä myös, voisivatko lapset olla mukana esimerkiksi videoyhteydellä. 
Jos tämäkään ei ole mahdollista, varmista työpajan lapsikeskeisyys 
seuraavilla keinoilla:

• Pidä koottu ja teemoiteltu tieto esillä lasten sanoilla, älä muuta 
lasten käyttämiä sanoja aikuisten kielelle.

• Sovi osallistujien kanssa, että kaikki keskustelu käydään lapsia kun-
nioittavalla sekä lapsiystävällisellä kielellä. (Vinkki: käyttöön voi 
ottaa ns. kiroilukassan aikuislähtöisen kielen käytöstä.) 

• Pidä esillä lasten tuotoksia.
• Pidä esillä lasten valokuvia. Jos kuvat ovat aidosta kohderyhmästä, 

muista lasten yksityisyydensuoja sekä kuvausluvat lasten huoltajilta.
• Käytä samoja menetelmiä kuin käyttäisit lasten kanssa.
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Lapset voivat osallistua näytelmään myös hymynaamalapuilla. Voit 
esimerkiksi kysyä, miltä näytelmän lapsesta tuntui, kun työntekijä kysyi 
häneltä kuulumisia. Hymynaamoilla lapset voivat ilmaista tunteitaan 
näytelmän eri kohtiin liittyen.

Vinkki: Anna lapsen kuljettaa tarinaa ja tarkenna kuulemaasi. 
Kysy kysymyksiä, jotka auttavat sinua saamaan ymmärrystä 
lapsen kokemusmaailmasta sekä aiheesta, josta olet kiinnos-
tunut. Jos esiin nousee jotain sinua yllättävää, pysähdy siihen: 
pyydä kertomaan lisää!

Aihesadutus

1.  Järjestä tuokio rauhallisessa tilanteessa. Ota tyhjää paperia ja kynä 
mukaan (harkitse nauhuria tilanteen mukaan).

2. Pyydä lasta tai lapsiryhmää: ”Kerro satu tai tarina aiheesta X. 
Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot. Luen sen ääneen ja 
saat halutessasi korjata.” Jos kyseessä on lapsiryhmä, jokainen voi 
vuorollaan jatkaa tarinaa.

3. Kirjaa tarina ja lue se ääneen. Kysy haluaako lapsi/lapset korjata 
tai lisätä tarinaan jotain.

4. Sadutus voi toimia hyvin pohjana myös jonkin teeman käsittelylle – 
mitä asioita lapsen kertomasta nousee esiin ja millaisia sanoja lapsi 
käyttää.

Vinkki: Lapset innostuvat usein sadutuksesta, jos siihen saa yh-
distettyä jotain elämyksellistä, esimerkiksi sadutus tarinateltassa 
voi olla mukavampaa kuin tavallisessa kohtaamisessa.  
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Ideointi lasten kanssa: 
HAASTAVIEN TILANTEIDEN 
RATKAISEMINEN PÄIVÄKODISSA

”
Alustimme lapsiryhmälle päiväkodin arjessa haasteel-
liseksi koettuja tilanteita käsinukeilla. Yksi tilanteista oli 
päiväkotiin tulo, joka harmittaa lapsia usein. Aloitimme 

tehtävän antamalla lasten päättää käsinukkejen nimet. Meillä oli 
myös hymynaamat, joilla lapset saivat äänestää tarinan jälkeen, 
millainen mieli käsinukeille jää tilanteesta. Otimme vastaan las-
ten erilaisia ratkaisuehdotuksia tilanteeseen. 

Lapset ehdottivat aluksi tikkarilla houkuttelua. Aloimme näytel-
lä ja kysyimme lapsilta, mistä tikkarit tulevat – onko vanhemmalla 
tai päiväkodin aikuisella tikkareita? Lapset totesivat, ettei ole, ja 
ehdottivat lapsen väkisin viemistä. Koska pakottamisesta ei tullut 
hyvä mieli, lapset lopulta ehdottivat itse ratkaisuksi syliä, lohdutus-
ta tai sitä, että aikuinen ehdottaa lapsen mielestä kivaa leikkiä.”

Muistathan nämä, jos päädyt 
ideoimaan ilman lapsia: 

Jos päädyt miettimään ratkaisuja ilman lapsia, perustele päätös itsellesi. 
Selvitä myös, voisivatko lapset olla mukana esimerkiksi videoyhteydellä. 
Jos tämäkään ei ole mahdollista, varmista työpajan lapsikeskeisyys 
seuraavilla keinoilla:

• Pidä koottu ja teemoiteltu tieto esillä lasten sanoilla, älä muuta 
lasten käyttämiä sanoja aikuisten kielelle.

• Sovi osallistujien kanssa, että kaikki keskustelu käydään lapsia kun-
nioittavalla sekä lapsiystävällisellä kielellä. (Vinkki: käyttöön voi 
ottaa ns. kiroilukassan aikuislähtöisen kielen käytöstä.) 

• Pidä esillä lasten tuotoksia.
• Pidä esillä lasten valokuvia. Jos kuvat ovat aidosta kohderyhmästä, 

muista lasten yksityisyydensuoja sekä kuvausluvat lasten huoltajilta.
• Käytä samoja menetelmiä kuin käyttäisit lasten kanssa.
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6 Testaa ja kokeile
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Ratkaisuehdotusta testataan aina kohderyhmällä, eli ideaa kokeillaan 
kohderyhmään kuuluvien lasten kanssa. Ideoita on hyvä testata jo ai-
kaisessa vaiheessa, jotta voidaan varmistua siitä, että ratkaisu todella 
vastaa kohderyhmän tarpeisiin ja alkuperäiseen ongelmaan. Testaamisen 
ja kokeilemisen tarkoituksena on hioa ratkaisua vieläkin paremmaksi – 
voidaan myös päätyä tulokseen, että idea ei toimi. Testaamisen jälkeen 
ratkaisua kehitetään edelleen, jonka jälkeen testataan uudestaan. Tätä 
jatketaan, kunnes idea on toteuttamiskelpoinen. On hyvä muistaa, että 
tuotteet tai palvelut eivät tule koskaan lopullisesti valmiiksi, vaan ajan ja 
tarpeiden muuttuessa myös niitä täytyy pystyä muuttamaan.

Ensimmäisen testikierroksen voi tehdä jo hyvinkin alustavan ide-
an kanssa. Testaamisen on tarkoitus olla nopeaa, helppoa ja halpaa. 
Testaamista varten ratkaisuideasta rakennetaan kokeiluversio. Tämä 
voi olla oikeastaan millainen vain, esimerkiksi paperille piirretty verk-
kosivu tai näytelty palvelutilanne. Kokeiluversion tarkoitus on esitellä 
ideaa tai sen osaa, se ei vielä ole valmis tuote.

Kokeileminen ja testaaminen vaativat mielikuvitusta ja heittäytymis-
tä. Se on kuin leikkiä, ja siksi lapset saattavat olla näissä työvaiheissa 
jopa helpompi kohderyhmä ja kumppani kuin aikuiset.
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Ratkaisujen ideointi nuorten kanssa:  
VANHEMPIEN ERO NUORTEN KOKEMUKSENA

”
Yhdessä nuorten kanssa asetimme kehittämishaas-
teeksi sen, kun vanhemmat eivät aina riittävästi ajattele 
tai ymmärrä lapsiaan erotilanteessa. Lähdimme MLL 

Tampereen osastolla etsimään ratkaisuja siihen, miten vanhem-
mat saisivat enemmän tietoa siitä, mikä auttaa tai kuormittaa 
nuorta erossa, ja siten huomioisivat lapset paremmin erotilan-
teessa. Nuoret ideoivat ero-oppaan aikuisille ja pohdimme yh-
dessä, miten se toteutetaan. Nuoret ehdottivat, että siinä olisi 
autenttisia sitaatteja sekä valokuvia, jotka kuvaavat hankalia 
eron jälkeisiä tilanteita sekä asioita, jotka auttavat selviämään 
erossa. Järjestimme valokuvaajan, joka opasti nuoria valokuvien 
ottamisessa ja asettelussa ja pyysimme teatteriopiston nuoria 
kuviin. Kokosimme sitaatteja yhteen. Ideoinnin lopputuloksena 
syntyi ehdotus Nuorten ero-oppaaksi vanhemmille.” 
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Rakentaminen 

Konkreettisen esineen tai tilan voi myös rakentaa esimerkiksi muo-
vailuvahan, legojen tai askarteluvälineiden avulla. Erilaisia nukkeja voi 
käyttää havainnollistamaan toimintaa. 

Esitys tai tarina 

Kun halutaan testata jonkin tilanteen etenemistä tai tilan toimivuutta 
tiettyyn tarkoitukseen, se voidaan kuvitella ja näytellä läpi.
  
1. Kirjoittakaa tilanteesta käsikirjoitus ja antakaa näytelmälle nimi. 

Näytelmä voi olla kestoltaan pari minuuttia.
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Kokeiluversion voi rakentaa myös yhdessä lasten kanssa. Kokeilu-
vaiheesta muodostuu tällöin jo luonteva ensimmäinen testikerta, koska 
voidaan tarkastella, miten lapset ideaan suhtautuvat tai mitä asioita 
he nostavat olennaisimmiksi. Jos kokeiluversiota ei rakenneta yhdessä 
lasten kanssa, se tulee kuitenkin aina testata kohderyhmällä.
  

Menetelmäehdotuksia:

Sarjakuva

Tämä on hyvä tapa erityisesti, jos ideoita on rakennettu tarinallista-
misen, sadutuksen tai sarjakuvan avulla. Tässä muodossa olevat rat-
kaisuehdotukset voi kirjoittaa puhtaaksi piirtämällä ne vielä uudestaan 
sarjakuvaksi.

Tarvittaessa avuksi voi ottaa palvelupolun rakenteen:

1. Miten lapsi saa tietää palvelusta? 
2. Mikä saa hänet valitsemaan palvelun? 
3.  Mitä palvelussa tapahtuu ja miltä se tuntuu? 
4. Mitä palvelun käytön jälkeen tapahtuu? 
5.  Jokaisen näistä kohdista voi piirtää omaan sarjakuvaruutuunsa.  

Piirtäminen 

Jos kehitettävä asia on konkreettinen, sen voi myös piirtää. On kysees-
sä sitten esine, tila tai verkkosivu, ensimmäisen testauksen voi tehdä 
hyvinkin karkean piirustuksen avulla. Muista, että tarkoitus ei ole kiin-
nittää huomiota siihen, kuinka hyvä piirtäjä kukin on.  
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• Testitilanteessa olet havainnoijan ja haastattelijan roolissa. Älä oh-
jaa tai neuvo lasta, vaan anna hänen edetä omaa tahtiaan, kokeilla 
rauhassa ja kertoa ajatuksistaan. Havainnoijana sinun on tärkeää 
kiinnittää huomiota juuri lapsen toimintaan ja reaktioihin. Testitilan-
teen lopussa voit tehdä myös pienen haastattelun.

Toteutusehdotuksen testaaminen nuorten kanssa: 
LASTENSUOJELUN MIELIKUVAT

”
Kehitimme Instagram-tiliä, jonka kautta nuoret voivat 
lähettää meille kysymyksiä lastensuojelusta. Teimme tilille 
ensin muutaman julkaisun, jonka jälkeen olimme aloit-

tamassa kanavan markkinointia. Halusimme varmistaa, että 
markkinointi on varmasti nuorten mielestä kiinnostavaa, joten 
kävimme tapaamassa kolmea sijaisperheessä asuvaa nuorta. 
Kahvittelun lomassa juttelimme siitä, millä tavalla he käyttävät 
sosiaalista mediaa, ja pyysimme heiltä palautetta palvelumme 
ideasta, suunnittelemistamme mainoksista sekä Instagram-tilin 
ulkoasusta ja sisällöstä. Saimme nuorilta paljon palautetta ja 
kehittämisideoita, ja oli tärkeää kuulla, mihin asioihin he kiinnit-
tävät huomiota. Aivan ensimmäiseksi he esimerkiksi tarkastavat 
Instagram-tilin seuraajamäärän – heidän näkökulmastaan oli 
uskottavuustekijä, että tilillä oli jo seuraajia. Itse olimme pitäneet 
yhdentekevänä sitä, että niin moni sosiaalialan ammattilainen oli 
jo ryhtynyt seuraamaan tiliä.”
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2. Jakakaa roolit ja hankkikaa tarvittava rekvisiitta mielikuvitusta 
käyttäen. Näytellä voi myös varjoteatterina tai käsinukeilla.

3. Harjoitelkaa näytelmä läpi kerran tai kaksi, jonka jälkeen näytel-
mä on valmis esitettäväksi muille.

Kuvakollaasi 

Varsinkin tilojen suunnittelussa kuvakollaasi voi toimia ensimmäise-
nä kokeiluversiona. Kuvakollaasiin kerätään kuvia esineistä, tiloista ja 
värimaailmasta, ja lapsilta voi kerätä palautetta kuvakollaasin kuviin 
vaikka hymynaamatarroilla. 

Kokeiluversion testaaminen lasten kanssa 

Kokeiluversiota voi testata joko lapsiryhmän tai yksittäisen lapsen 
kanssa. Ryhmätilanteissa tulee ottaa huomioon se, että kaikki lapset 
uskaltavat ja pääsevät sanomaan oman mielipiteensä. Testaamista voi 
tehdä hyvin erilaisissa ympäristöissä, esimerkiksi verkossa, omien asi-
akkaiden kanssa tai ihmisten parissa kadulla. Sopiva tapa riippuu koh-
deryhmästä tai testattavasta ideasta. Muista tarkoituksenmukaisuus.

Testitilanteessa pitää huomioida seuraavat asiat:
 
• Kerro testiin osallistuvalle selkeästi, mistä on kyse. Muistuta, että kyse 

ei ole osallistujan osaamisen testaamisesta vaan idean testaamisesta. 
Tavoite on luoda tila, jossa on lupa ja mahdollisuus antaa palautetta. 
Lapset ovat kyllä tottuneita osallistumaan erilaisiin kokeisiin, mutta 
nimenomaan sellaisiin testeihin, joissa testataan heidän osaamistaan. 
Siksi asiaan on tärkeää kiinnittää huomiota.

• Panosta motivointiin. Mitä osallistuja saa testiin osallistumisesta it-
selleen? Testiin osallistujat tekevät suuren palveluksen, joten kiitos ja 
palkkio ovat paikallaan.



58Lapsikeskeinen palvelumuotoilu

• Testitilanteessa olet havainnoijan ja haastattelijan roolissa. Älä oh-
jaa tai neuvo lasta, vaan anna hänen edetä omaa tahtiaan, kokeilla 
rauhassa ja kertoa ajatuksistaan. Havainnoijana sinun on tärkeää 
kiinnittää huomiota juuri lapsen toimintaan ja reaktioihin. Testitilan-
teen lopussa voit tehdä myös pienen haastattelun.

Toteutusehdotuksen testaaminen nuorten kanssa: 
LASTENSUOJELUN MIELIKUVAT

”
Kehitimme Instagram-tiliä, jonka kautta nuoret voivat 
lähettää meille kysymyksiä lastensuojelusta. Teimme tilille 
ensin muutaman julkaisun, jonka jälkeen olimme aloit-

tamassa kanavan markkinointia. Halusimme varmistaa, että 
markkinointi on varmasti nuorten mielestä kiinnostavaa, joten 
kävimme tapaamassa kolmea sijaisperheessä asuvaa nuorta. 
Kahvittelun lomassa juttelimme siitä, millä tavalla he käyttävät 
sosiaalista mediaa, ja pyysimme heiltä palautetta palvelumme 
ideasta, suunnittelemistamme mainoksista sekä Instagram-tilin 
ulkoasusta ja sisällöstä. Saimme nuorilta paljon palautetta ja 
kehittämisideoita, ja oli tärkeää kuulla, mihin asioihin he kiinnit-
tävät huomiota. Aivan ensimmäiseksi he esimerkiksi tarkastavat 
Instagram-tilin seuraajamäärän – heidän näkökulmastaan oli 
uskottavuustekijä, että tilillä oli jo seuraajia. Itse olimme pitäneet 
yhdentekevänä sitä, että niin moni sosiaalialan ammattilainen oli 
jo ryhtynyt seuraamaan tiliä.”



60Lapsikeskeinen palvelumuotoilu

Palautteen kerääminen lapsilta: 
LASTEN KOKEMUS OSALLISUUDESTA OSANA PALVELUN 
KÄYTTÖKOKEMUSTA

”
Lasten osallisuuden lisääminen on Pelastakaa Lapset 
ry:n strateginen tavoite. Osallisuutta pyritään edistä-
mään paitsi lasten arjessa, myös palveluissa, joita Pelas-

takaa Lapset järjestää. Halusimme kerätä lapsilta entistä sys-
temaattisemmin asiakaspalautetta ja mitata, miten lapset koke-
vat osallisuutta palveluissamme. Ensimmäinen askel oli tutustua 
lasten ajatuksiin ja kokemuksiin siitä, mikä tuottaa heille hyvän 
käyttökokemuksen ja mitä osallisuus heille tarkoittaa osana tätä 
kokemusta. Jututimme eri palveluiden asiakaslapsia ja -nuoria ja 
tutustuimme lisäksi tutkimuksiin, joissa lapset ja nuoret kertoivat 
palveluiden käyttökokemuksistaan. Tästä tiedosta meille piirtyi 
kokonaiskuva, mistä asioista lapsille ja nuorille syntyy osalli-
suuden kokemus osana palvelun käyttöä. Meille oli tärkeä tieto 
myös se, että lasten mielestä osallisuus oli yksi tärkeimmistä 
palvelun laatua mittaavista tekijöistä.  

Tämän ymmärryksen pohjalta määritimme mittarit ja kään-
simme ne konkreettiseksi palautekyselyksi:

1. Mitä olet tehnyt toiminnassa X?
2. Mikä on kivaa?
3. Mikä on kurjaa?
4. Mitä haluaisit tehdä toiminnassa X?
5. Pystytkö puhumaan vapaasti ja kertomaan mielipiteesi 

toiminnassa X?
6. Tunnetko olosi turvalliseksi toiminnassa X?
7.  Haluatko käydä toiminnassa X uudestaan?
8. Suosittelisitko toimintaa x kaverillesi?
9.  Mitä muuta haluaisit kertoa?

59 Prosessin vaiheet ja menetelmät

7 Toteutussuunnitelma: 
Minkä ratkaisun toteutamme ja miten?
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Kun ratkaisuidea on löytynyt ja se on todettu toimivaksi lasten kanssa 
testaamalla, on toteuttamisen vuoro! Kun suunnittelet toteuttamista, 
huolehdi siitä, että lasten näkökulma ei häviä toteutuksen edetessä. 
Palaa siis vielä ensimmäisessä vaiheessa määritettyyn kehittämishaas-
teeseen ja arvioi, mitkä toimiviksi todetuista ratkaisuehdotuksista vas-
taavat alkuperäiseen ongelmaan alussa määriteltyjen reunaehtojen 
mukaisesti.

Toteutussuunnitelmassa tulee tarvittavien resurssien lisäksi näkyä, 
miten lapsen tarpeeseen tai ongelmaan vastataan. On myös tärkeä kir-
jata ylös ne lapsen oikeudet, joiden toteutumiseen halutaan erityisesti 
kiinnittää huomiota toteutettavassa palvelussa.

Palvelun kohderyhmään kuuluvat lapset eivät saa unohtua toteutuk-
sen jälkeenkään. Toteutusta suunniteltaessa on hyvä suunnitella myös 
se, kuinka lapsilta kerätään jatkossa säännöllisesti palautetta. Palaut-
teen keruussa voidaan hyödyntää samoja mittareita, jotka määritettiin 
jo prosessin alussa. Näiden mittareiden keskiössä tulisi olla lapsi: miten 
lapset kokevat palvelun käytön ja minkälaisia vaikutuksia he itse koke-
vat palvelun tuottavan. 
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Työkalu toteuttamisen suunnitteluun

Mieti ja suunnittele seuraavat asiat:

1. Lapsen tarpeeseen vastaaminen
• Mikä lasten kokema ongelma ratkaistaan ja miten?
• Mihin lasten kokemiin tarpeisiin vastataan ja miten?

2. Lapsen oikeudet
• Mitkä lapsen oikeudet tulee erityisesti huomioida toteutuksessa?
• Miten oikeudet toteutetaan ja miten toteutumista arvioidaan?

3. Kohderyhmä
• Mitkä ovat palvelun tärkeimmät kohderyhmät? 

Ovatko lapset pääkohderyhmä vai välillinen kohderyhmä?
• Mistä kohderyhmä tavoitetaan?

4. Toiminnot
• Minkälaisia toimintoja tai tehtävärooleja kehitetyn 

palvelun toteuttaminen edellyttää?

5. Avainkumppanit
• Mihin toimintoihin tarvitaan kumppaneita?

6. Resurssit
• Mitä resursseja kehitetyn palvelun toteuttaminen vaatii

7.  Kulurakenne
• Mitä kuluja kehitetyn palvelun toteutuksesta syntyy? 

Mikä on kulurakenne?

8. Vaikutusten seuraaminen
• Miten jatkossa kerätään palautetta lapsilta ja 

muilta mahdollisilta kohderyhmiltä?
• Miten seurataan organisaation tavoitteiden täyttymistä?

61 Prosessin vaiheet ja menetelmät

Itse kysymysten lisäksi oli tärkeä miettiä, miten palautetta kerä-
tään, ja valita työkalu, joka istuu lasten ja nuorten tapaan tehdä 
asioita. Työkaluksi valikoitui digitaalinen tiedonkeruun työkalu, 
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ei kasvokkaisissa tapaamisissa ole noussut. Kaikkein tärkeintä 
on toki ollut se, että strategisen tavoitteen toteutumista lasten 
osallisuudesta mitataan nyt lasten oman kokemuksen kautta! 
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Työkalu toteuttamisen suunnitteluun
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7.  Kulurakenne
• Mitä kuluja kehitetyn palvelun toteutuksesta syntyy? 

Mikä on kulurakenne?

8. Vaikutusten seuraaminen
• Miten jatkossa kerätään palautetta lapsilta ja 

muilta mahdollisilta kohderyhmiltä?
• Miten seurataan organisaation tavoitteiden täyttymistä?
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sa paikkaan. Kosketa jotain -harjoitteessa pyydettiin koske-
maan jotain, mistä tuli vaikkapa innostunut, ihmettelevä tai 
rauhallinen olo. Näiden harjoitteiden kautta ohjaajat saattoi-
vat havainnoida jokaisen lapsen yksilöllistä kokemusta kulla-
kin tapaamiskerralla. Lasten mielestä osallistuminen oli usein 
mukavaa ja mieluisaa. Erityisesti lapset innostuvat, kun työs-
kentelyyn tuotiin omia mielenkiinnon kohteita ja tehtiin niitä 
näkyväksi. Isoimmat wow-fiilikset tulivat esiin näyttelyiden ava-
jaisissa. Lasten ylpeys omasta tekemisestään ja omien ideoiden 
hyödyntämisestä oli käsin kosketeltavaa. Mielihuvitus-näyttelyn 
avajaisissa yksi väriläiskäläinen kiteytti ajatuksensa ohjaajille: 
”Onneksi teillä oli meidät.” Luomisen ja onnistumisen ilo nä-
kyy väriläiskäläisissä ja näyttelyissä, jollaisia me aikuiset emme 
koskaan olisi keksineet.

Toiminnan arvioinnissa ja jatkokehittelyssä taidekasvatta-
jien kanssa nousi esiin osallisuuden jatkuvan määrittelyn tarve. 
Eri-ikäisten lasten yksilölliset tarpeet, valmiudet ja oma tahto 
ja tavat osallistua vaihtelevat. Näiden kunnioittaminen vaatii 
jatkuvaa arviointia ja edellyttää osaamista, herkkyyttä ja rea-
gointikykyä ryhmän ohjaajilta. Haasteelliseksi koettiin uusien 
asioiden ja käsitteiden sanoittaminen lasten kielelle ja se, miten 
varmistaa, että asiat ovat ymmärretty riittävän samankaltaisesti, 
jotta jokaisella lapsella olisi yhtä hyvä mahdollisuus osallistua 
omana itsenään.

Videoidussa palautteessa väriläiskäläiset kertovat toiminnan 
merkityksestä mm. näin: 

• Aikuinen: Mitä se väriläiskäläisyys tarkoittaa?
• Lapsi: Niinkun sitä, että siellä suunnitellaan näyttelyä. 
• Aikuinen: Millaisen näyttelyn te olette nyt suunnitelleet?
• Lapsi: Mielikuvitus.
• Aikuinen: Mitä se mielikuvitus sulle merkitsee?
• Lapsi: No, vähän supersankaria ja semmosta. Ja vähän hurjaa. 

Mä tykkään hurjista jutuista. Mun toinen nimi on Batgirl.
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ONNISTUMISIA

Lapsikeskeisen palvelumuotoilun tuloksia: 
LUOMISEN JA ONNISTUMISEN ILOA LASTEN 
TOTEUTTAMASSA MIELIHUVITUS-TAIDENÄYTTELYSSÄ

”
Kulttuurikeskus Piipoossa on kokoontunut lasten tai-
detoiminnan asiantuntijaryhmä Väriläiskä vuodesta 2017. 
Vuonna 2018 Väriläiskä-ryhmän työskentelyn teemana 

oli mielikuvitus ja sen merkitys. Työskentelyn tuloksena syntyi 
toiminnallinen Mielihuvitus-näyttely, joka kertoi lasten omaa ta-
rinaa mielikuvituksen merkityksestä heille itselleen. Väriläiskän 
asiantuntijalasten mukaan mielikuvitus on muun muassa: ”Paikka, 
jossa voi eksyä turvallisesti, jossa umpikujat on tärkeitä ja jossa 
asiat ovat erikseen, mutta lähekkäin.” 

Toiminnassa toteutuvat lapsen oikeuksien sopimuksen artikla 
12: ”lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa it-
seään koskevissa asioissa ja ne on otettava huomioon lapsen iän 
ja kehitystason mukaisesti” sekä artikla 31 ”lapsella on oikeus 
lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään”. 
Aikuisten rooli lasten asiantuntijaryhmässä on mahdollistava 
ja kuunteleva. Toiminnassa pyritään kuulemaan asiat niin, kuin 
lapsi ne sanoo tai näyttää, ja dokumentoimaan ideoita ilman 
”aikuisuuden ja realismin filtteriä”. Työskentelyyn, uppoutumi-
seen ja ideoissa harhailuun varataan aikaa, ja teemoja tutkitaan 
eri taiteenlajien menetelmillä usean kuukauden ajan. Ryhmään 
osallistuminen on ilmaista.

Palautetta kerättiin ryhmän lapsilta sekä keskustellen että 
toiminnallisin menetelmin tapaamiskertojen lopuksi. Hetken 
merkkaaminen -harjoitteessa lapset menivät siihen paikkaan 
ja asentoon, jossa kokivat jotain, mikä sillä kerralla oli heille 
tärkeää. Halutessaan lapsi kertoi, miksi meni juuri valitsemaan-
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yhteyttä Maaseudun Sivistysliiton kautta sosiaali-, terveys- ja 
kasvatusalan ammattilaisiin, jotka olivat muuttaneet maaseu-
dulle yrittäjiksi. Tästä alkoi matka kohti Lasten yhteisöllistä ryh-
mätoimintaa. 

Yhdessä lasten, vanhempien ja ammattilaisten kanssa ideoim-
me, miten ryhmätoimintaa toteutettaisiin. Ensin kokeiltiin kah-
deksan viikonlopun kestoista ryhmätoimintamallia, jota testasim-
me kolmen lapsiryhmän kanssa ja kolmen eri yrittäjän kanssa. 
Keräsimme palautetta jatkuvasti kaikilta osapuolilta ja järjestim-
me kehittämistuokioita lapsille. Samalla syntyi uusi menetelmä: 
Ilojen aurinko, Harmitusten haamu ja Toiveiden puu, jolla lapset 
kertoivat ajatuksiaan ryhmätoiminnasta. Palvelu vakiintui lopulta 
kymmenen viikonlopun kestoiseksi ryhmätoimintamalliksi, jota 
toteutetaan nykyään ympäri Suomea. Edelleen pidämme yllä 
kehittämisajatusta ja muokkaamme palvelua lasten tarpeiden 
ja palautteiden mukaisesti.

67 Onnistumisia

• Aikuinen: Mitä sä ajattelet siitä, että lapset saa itse suunnitella 
asioita?

• Lapsi: Mitä se tarkottaa? Mä en tiiä.
• Aikuinen: Hmmmm… Ootko sä aiemmin suunnitellut näyt-

telyä?
• Lapsi: En, se oli eka kerta.
• Aikuinen: Oliko se susta mukavaa?
• Lapsi: Joo.
• Aikuinen: Mitä mielikuvitus sulle merkitsee?
• Lapsi: Kaikkee periaatteessa?
• Aikuinen: Mitä esimerkiksi? Haluatko kertoa?
• Lapsi: Että mun gerbiili Nipsu lentäis omilla siivillä pois.
• Aikuinen: Kyllä. Se on todella mielikuvituksellinen idea.

Lapsikeskeisen palvelumuotoilun tuloksia:  
YHDESSÄ KEHITETTY LASTEN YHTEISÖLLINEN 
RYHMÄTOIMINTA

”
Kehittämishaasteenamme oli, että lapsille ei aina löydy 
kohtuullisessa ajassa heidän tarpeitaan vastaavaa tuki-
perhettä. Kehittäessämme uutta palvelua tukiperhetoi-

minnan rinnalle keräsimme Tutustu ja ymmärrä -vaiheessa eri 
tavoin tietoa lapsilta ja vanhemmilta. Oivalsimme, että lasten 
näkökulmasta nousi esiin tiettyjä asioita: kaverit tai niiden puute, 
tekeminen tai sen puute, lemmikkieläimet tai niiden puute, tuki-
perheen asuminen maalla. Vanhemmat toivat näiden lisäksi esiin 
tukiperheen kyvyt ja taidot huomioida ja tukea erilaisia lapsia. 
Tilastot tukivat havaintoja: pisimpään kestivät tukiperhesuhteet, 
jossa toiveet ja tarpeet kohtasivat. 

Järjestimme lapsille ja vanhemmille ideointipajoja, joissa uusia 
palveluja ja tukimuotoja ideoitiin yhdessä. Syntyi ajatus ryhmä-
muotoisesta ammatillisesta tuesta lapsille maaseudulla. Otimme 
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” Parasta oli tarrat. Sain kaverin ja leikittiin piilosta.”
” Kuunnellaan nuoria oikeesti. Mahtava, että nuoret voi ihan itse 
vaikuttaa toimintaan. Kyl sen huomaa kuunteleeko oikeesti vai 
yrittääkö tietää.”

” Leikkiminen ja tekeminen ja nauraminen ja että on kivaa että 
aikuisetki leikkii.”

” Koska lapsellakin on mielipide.”
” Kuvaus oli kivaa ou jee, oli kiva relata.”
” Mä muistan ne keksit. Ja sen, että ne aikuiset hymyili mulle.”

Lapsikeskeisen palvelumuotoilun suurin vahvuus on kuitenkin se, että 
sen avulla saa kehitettyä asiakkaiden tarpeisiin paremmin vastaavia 
palveluita. On palvelu sitten sosiaalityötä, varhaiskasvatusta, nuo-
risotila, kirjasto, auttava chat tai vaikka kampaamo, voidaan palvelun 
tavoitteisiin päästä vain asiakasta ja hänen arkeaan ymmärtämällä. 
Useimmissa palveluissa lapset ovat asiakkaita suoraan tai välillisesti, 
joten heidän maailmaansa tutustuminen kannattaa. 

” Et aikuiset pysähtyy lasten mielestä oikeisiin asioihin. Ei ne oo 
vaan aikuisten juttuja, ne on myös lasten elämää.”

” Lasta pitää kuunnella ja katsoa, että lapsi huomaa, että on 
arvokas.”

” Onneksi teillä oli meidät!”
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LOPPUSANAT:
Miksi tästä kannattaa innostua?

M eille lapsikeskeisen palvelumuotoilun kehittäminen on ollut 
erityisen innostavaa aikaa. Löysimme uuden toimintatilan kahden 
osaamisalan – palvelumuotoilun ja lapsen kohtaamisen – väliltä 

ja saimme sanoitettua sen tähän oppaaseen. Olemme keksineet uutta, 
oivaltaneet ja saaneet laajentaa omaa osaamistamme. Mikä voisi olla 
hienompaa?

Siitä on kyse myös lapsikeskeisessä palvelumuotoilussa. Kun uskal-
taa heittäytyä ja antaa toisen ihmisen tiedon haastaa omaa osaamis-
taan, syntyy aina jotakin uutta. Silmien avaaminen lapsen näkökulmalle 
luo aivan uusi mahdollisuuksia löytää jotakin, mitä ei olisi itse osannut 
kuvitella.

Oppaan kirjoittamisen ajan olemme kaikki tahoillamme työsken-
nelleet lasten kanssa erilaisten kehittämisprojektien parissa. Oppaassa 
esitelty prosessi ja menetelmäehdotukset ovat siis olleet koko ajan 
käytännön testauksessa. Prosessin ja työkalujen luominen on ollut 
opettavainen kokemus, mutta kaikkein tärkein opetus on ollut se, että 
oivaltaminen on mahtavaa. Se kerta kaikkiaan tuntuu hyvältä! Oival-
taminen, ratkaisujen keksiminen ja positiivisen asiakaspalautteen saa-
minen antavat sellaisia energiabuusteja, että työhyvinvointimittarista 
loppuu asteikko. Voimme suositella tätä työtapaa siitä yksinkertaisesta 
syystä, että se on kamalan mukavaa.

Myös lapsilla on mukavaa, kun otamme heidät mukaan kehittämään. 
Eri-ikäiset lapset lähtevät innoissaan kehittämään palveluita, kun vil-
pittömästi osoitamme kiinnostusta lasten kokemuksia kohtaan ja an-
namme tilan erilaisille ilmaisun tavoille. Lapsikeskeinen palvelumuotoilu 
tuo lapsille iloa ja kokemuksia omien ajatusten merkityksestä. Lasten 
antamissa palautteista nousee esiin usein mm. kaverit, mukavat leikit 
ja kiitokset osallistumisesta.
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KIRJOITTAJAT
Reetta Kalliomeri on koulutukseltaan sosiaalityön-
tekijä (VTM) ja on työskennellyt koulukuraattorina 
sekä järjestöpuolella erilaisissa kehittämishankkeissa 
lasten ja perheiden osallisuuden ja myönteisen tun-
nistamisen vahvistamiseksi. Toimintaympäristöinä 
ovat olleet lasten arjen yhteisöt ja perheiden palvelut 

sekä erityisesti eroauttaminen ja perheväkivaltatyö lasten osallisuuden 
näkökulmasta. Parasta työssä ovat osallisuutta ja yhdessä tekemistä 
vahvistavat kohtaamiset, lapsista liikkeelle lähtevät kehittämiskokeilut 
sekä yhdessä oivaltaminen

Katja Mettinen on koulutukseltaan erikoistuva sosi-
aalityöntekijä (YTM) ja on työskennellyt lasten, nuor-
ten sekä perheiden kanssa 20 vuoden ajan. Hän on 
työskennellyt niin asiakas- kuin kehittämistehtävissä 
sekä järjestö- että kuntakentällä. Katja innostuu, kun 
tehdään yhdessä tai kun puhutaan kohtaamisesta, 

osallisuudesta tai rakenteista.

Anna-Maija Ohlsson on sosiaalipsykologi (YTM) 
ja intohimoinen ihmiskeskeisen suunnittelun puoles-
tapuhuja. Hänellä on 20 vuoden kokemus asiakas-
kokemuksen tutkimuksesta sekä palvelumuotoilusta. 
Anna-Maija uskoo, että ihmisten ajatusten, arvojen 
ja käyttäytymisen ymmärtäminen on kriittinen ele-

mentti vaikuttavien ratkaisujen luomisessa. Se on myös loputon inspi-
raation ja motivaation lähde tekemisessä, minkä maailmaan Anna-Mai-
ja haluaa luotsata aina kokonaisvaltaisesti organisaation eri tekijöitä.
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Sonja Soini on erikoistuva sosiaalityöntekijä (YTM) 
ja aloittanut uransa lastensuojelun sosiaalityönteki-
jänä. Sonja oli itse aktiivinen lapsi ja nuori ja hänelle 
on siksi tärkeää, että lapset nähdään toimijoina, ei-
kä vain erilaisten toimintojen kohteina. Työssään hän 
pyrkii nostamaan lapsia ja heidän näkökulmiaan esil-

le, on kyse sitten viranomaistyöstä, kehittämisestä tai päätöksenteosta.

Hanna Tulensalo on koulutukseltaan nuorisotyön-
tekijä ja lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoissosiaa-
lityöntekijä (YTL). Hän toimii kehittämispäällikkönä 
Pelastakaa Lapset ry:llä ja ennen tätä tehtävää hän 
on työskennellyt erilaisissa lapsi- ja perhepalvelujen 
kehittämistehtävissä yli 20 vuoden ajan. Hanna syt-

tyy lasten osallisuuden ja lapsen oikeuksien edistämisestä, dialogisuu-
desta ja yhdessä oppimisesta.
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Yhteenveto kyselytutkimuksen tuloksista 1 

 

Kyselytutkimus sosiaalialan työntekijöiden parissa — Yhteenveto selvityksen 

tuloksista 

Aula Research Oy toteutti Pelastakaa Lapset ry:n toimeksiannosta kyselytutkimuksen lasten ja 

nuorten kanssa työskenteleville sosiaalialan työntekijöille kunnissa, järjestöissä ja yrityksissä. 

Kyselytutkimuksella tuotettiin tietoa Pelastakaa Lapset ry:n käynnissä olevan ”Digitaalinen 

sosiaalityö lasten ja nuorten tukena” -hankkeelle. Kyselyn tavoitteena oli selvittää sosiaalialan 

työntekijöiden asenteita ja osaamista digitaalisen tekemiseen liittyen sekä selvittää, mikä 

digitaalisen tekemisen taso on tällä hetkellä kunnissa, järjestöissä ja yrityksissä.  

Selvityksen otos kerättiin 24.8. – 18.9.2018 välisenä aikana sähköisellä kyselylomakkeella. 

Kyselyyn vastasi yhteensä 464 sosiaalialan työntekijää kunnista, järjestöistä ja yrityksistä. 

Kyselyn vastaanottajien yhteystiedot haettiin julkisesti saatavista tietolähteistä eli kuntien, 

järjestöjen ja yritysten nettisivuilta. Koko kyselyn vastausprosentiksi muodostui 23 %. 

Tyypillisesti pelkällä sähköisellä kyselyllä tavoitetaan noin 10 % – 15 % vastaajista. Otoksesta 78 

% edustaa kunnissa toimivia sosiaalialan työntekijöitä, 14 % järjestöissä ja 8 % yrityksissä 

toimivia. 

Asenteet digitaaliseen tekemiseen ovat myönteiset  

Vastaajista 79 % on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että sosiaalityön tulee toimia 

digitaalisissa ympäristöissä 18 %:n ollessa eri mieltä väittämän kanssa (kuvio 1).  Järjestöjä 
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digitaalista mediaa ja teknologiaa tulee hyödyntää sosiaalityössä enemmän. Valtaosa (94 %) 
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vastaajista haluaa myös pysyä kartalla lasten ja nuorten suosimista digitaalisista kanavista. 

Tämän väittämän osalta ei ollut juurikaan vastaajakohtaisia eroavaisuuksia.  

 

 

Vaikka asenteet digitaaliseen tekemiseen liittyen ovat positiivisia, hieman yli puolet vastaajista 

(58 %) kokee, että digitaalisen median ja teknologian hyötyä sosiaalityössä on vaikea 

hahmottaa. 37 % vastaajista on puolestaan sitä mieltä, että digitaalisen median ja teknologian 

hyötyä sosiaalityössä ei ole vaikea hahmottaa.  

Vastaajat eivät myöskään koe, että lasten ja nuorten kohtaaminen digitaalisissa ympäristöissä 

olisi yhtä aitoa kuin heidän kohtaaminen kasvokkain. Hieman vajaa kolmannes (61 %) on 

jokseenkin tai täysin eri mieltä väittämän ”Lasten ja nuorten kohtaaminen digitaalisissa 

ympäristöissä on yhtä aitoa kuin heidän kohtaaminen kasvokkain” kanssa, kun taas reilu 

kolmannes (37 %) on jokseenkin tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa. Esimiesasemassa 

toimivista reilu puolet (56 %) uskoo, että lasten ja nuorten kohtaaminen digitaalisissa 
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ympäristöissä on yhtä aitoa kuin kasvokkain, kun taas ei-esimiehenä toimivista vastaajista 61 % 

on väittämän kanssa jokseenkin tai täysin eri mieltä. 

Vaikka asenteet digitaaliseen tekemiseen ovat myönteisiä, suunnitelmia tai strategioita 

digitalisaation hyödyntämisestä sosiaalityössä ei ole juurikaan tehty. Vain prosentti vastaajista 

kertoo, että heidän työyhteisössään on laadittu erillinen strategia tai toimintasuunnitelma 

digitaalista sosiaalityötä varten ja 4 %:lla vastaajista digitalisuuden mahdollisuudet 

sosiaalityössä on sisällytetty lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. 15 % vastaajista 

kertoo, että kunnan / organisaation yhteisessä digitalisaatiota ohjaavassa strategiassa on 

maininta digitaalisesta sosiaalityöstä. Sen sijaan neljännes vastaajista tietää, ettei heidän 

työyhteisössään ole laadittu mitään suunnitelmaa digitaalisuuden hyödyntämisestä 

sosiaalityössä ja 54 % vastaajista ei osaa sanoa, onko tällaisia suunnitelmia tehty. 

Osaamista on, mutta sitä ei hyödynnetä täysimääräisesti 

Reilu puolet vastaajista (58 %) on sitä mieltä, että heidän osaamisensa digitaalisen median ja 

teknologian käyttämisessä tai hyödyntämisessä työssään on erittäin tai jokseenkin hyvä (kuvio 

2). 38 % vastaajista puolestaan kokee, että heidän osaamisensa on jokseenkin tai erittäin 

huono. Yrityksissä ja järjestöissä työskentelevät vastaajat kokevat osaamisensa digitaalisen 

median ja teknologian käyttämisessä selvästi paremmaksi kuin kunnissa työskentelevät 

vastaajat. 71 % niin yrityksissä kuin järjestöissä työskentelevistä arvioi oman osaamisensa 

digitaalisen median ja teknologian hyödyntämiseen työssä erittäin tai jokseenkin hyväksi, kun 

kunnissa työskentelevistä vain reilu puolet (55 %) arvioi osaamisensa erittäin tai jokseenkin 

hyväksi. 
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Vaikka kyselyyn vastanneista yli puolet arvioi osaamisensa digitaalisen median ja teknologian 

hyödyntämiseen hyväksi, vain reilu kolmannes (37 %) vastaajista kertoo hyödyntävänsä 

digitaalisen median ja teknologian työkaluja työssään (kuvio 3). Kunnissa työskentelevistä 

vastaajista peräti 69 % kertoo, ettei hyödynnä työssään digitaalisen median ja teknologian 

työkaluja. Sen sijaan yrityksissä ja järjestöissä digitaalisen median työkaluja hyödynnetään 

enemmän. 62 % järjestöissä ja 59 % yrityksissä työskentelevistä kertoo hyödyntävänsä 

digitaalisen median ja teknologian työkaluja työssään paljon tai erittäin paljon. Esimiehenä 

työskentelevistä hieman suurempi osa (40 %) kertoo hyödyntävänsä digitaalisen median 

työkaluja kuin ei-esimiehenä työskentelevistä (33 %). 
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Digitaalisen median ja teknologian työkaluja hyödynnetään ennen kaikkea tiedonhaussa (95 %), 

yhteydenpidossa yhteistyökumppaneihin (89 %), kouluttautumisessa (79 %) ja ammattitaidon 

ylläpitämisessä (75 %) sekä viestinnässä (kuvio 4).  

Asiakkaiden kanssa tehtävään työhön näitä työkaluja ei vielä käytetä yhtä aktiivisesti kuin 

muihin toimintoihin. Vastaajista 65 % kertoo hyödyntävänsä digitaalisen median työkaluja 

yhteydenpidossa lapsiin ja nuoriin ja 61 % yhteydenpidossa muihin asiakkaisiin. Digitaalisen 

median ja teknologian työkalujen mahdollisuuksia kohtaamisissa eri asiakasryhmien kanssa ei 

myöskään vielä tunnisteta, sillä vain 42 % vastaajista kertoo käyttävänsä eri teknologian 

työkaluja lasten ja nuorten kohtaamiseen ja 33 % muiden asiakkaiden kohtaamisessa. 
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Nuorten osallistamisessa potentiaalia hyödyntää digitaalista mediaa nykyistä enemmän 

34 % kyselyyn vastanneista kertoo, että he eivät hyödynnä mitenkään digitaalista mediaa ja 

teknologiaa nuorten osallistamisessa. Kunnissa työskentelevistä vastaajista 40 % sanoo, ettei 

heidän työyhteisössään hyödynnetä digitaalisia työkaluja nuorten osallistamisessa, kun 

järjestöissä työskentelevistä vain 10 % ja yrityksissä toimivista vain 9 % sanoo näin.  

Useimmin digitaalista mediaa ja teknologiaa hyödynnetään palautteen keräämiseen lapsilta ja 

nuorilta (40 %) sekä tiedon jakamiseen esimerkiksi nuorille suunnattujen somepostausten ja 

blogiteksien välityksellä (33 %).  Reilu neljännes (26 %) kyselyyn vastanneista kertoo, että he 

tarjoavat sähköisen yhteydenpitokanavan omaan sosiaalityöntekijään.  

95%

89%

79%

75%

69%

65%

61%

58%

42%

33%

18%

16%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tiedonhaussa

Yhteydenpidossa yhteistyökumppaneihin

Kouluttautumisessa ja ammattitaidon ylläpidossa/kehittämisessä

Viestinnässä (tiedottaminen palveluista)

Asiakastiedon hallinnassa

Yhteydenpidossa lapsiin ja nuoriin

Yhteydenpidossa muihin asiakkaisiin

Etäyhteydet neuvotteluissa

Lasten ja nuorten kohtaamisessa

Muiden asiakkaiden kohtaamisessa

Rakenteellisen sosiaalityön välineenä

Intervention välineenä

Jossain muussa, missä?

Kuvio 4: Mihin hyödynnät työssäsi digitaalisen median ja 
teknologian työkaluja? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot
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Pelastakaa Lapset ry:n digitaalisen sosiaalityön kehittäjät näkevät digitalisaation suurimmat 

mahdollisuudet nimenomaan lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamisessa. Digitaalisen 

median ja työkalujen avulla tieto palveluista voitaisiin saada paremmin lasten ja nuorten 

saataville ja tietoa voitaisiin myös tarjota aktiivisesti. Digitalisaatio voisi lisätä asiakkuuden 

aikaisten prosessien ja asiakastiedon avoimuutta, mutta antaisi mahdollisuuden myös 

asiakkaalle olla mukana tuottamassa tietoa entistä monipuolisemmilla tavoilla. Lisäksi entistä 

monipuolisemmat vuorovaikutuksen kanavat ja esim. palautteen keräämisen tavat ovat vielä 

pääasiassa hyödyntämättä. Kyselytutkimuksen perusteella voikin sanoa, että sosiaalialalla 

tunnistetaan digitalisaation mahdollisuuksia, mutta niitä ei vielä ole otettu käyttöön. 

Osaamispohja on kuitenkin hyvä, joten sitä ja kehittämistyötä vahvistamalla olemme aivan 

osallisuuden mahdollisuuksien avaamisen kynnyksellä. 
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Lopuksi 

Pelastakaa Lapset ry:n ”Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena” -hanke sai kyselystä 

äärimmäisen arvokasta ja mielenkiintoista tietoa digitaalisen sosiaalityön nykytilasta 

Suomessa. Lämpimät kiitokset kaikille vastanneille ja kehitysehdotuksia antaneille! Lisätietoa 

hankkeesta löydät osoitteesta pelastakaalapset.fi/digitaalinensosiaalityo. Mikäli selvityksestä 

herää kysymyksiä, voitte olla yhteydessä allekirjoittaneisiin. 
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Taustaa tutkimuksesta
• Aula Research Oy toteutti Pelastakaa Lapset ry:n toimeksiannosta 

kyselytutkimuksen sosiaalityöntekijöille kunnissa, järjestöissä ja yrityksissä
– Kyselytutkimus toteutettiin Pelastakaa Lapset ry:n käynnissä olevan ”Digitaalinen 

sosiaalityö lasten ja nuorten tukena” –hankkeen tueksi. 

• Kyselytutkimuksen otos kerättiin aikavälillä 24.8. – 18.9.2018 sähköisesti

• Kyselyyn vastasi yhteensä 464 sosiaalityöntekijää kunnista, järjestöistä ja 
yrityksistä
– Koko kyselyn vastausprosentiksi muodostui 23 %
– Kuntien sosiaalityöntekijöiden vastausprosentti oli 23 %, järjestöjen 25 % ja yritysten     

19 %

• Kyselyn tavoitteena oli:
– Kartoittaa sosiaalityöntekijöiden taitoja, motivaatiota ja nykyistä toimintaa liittyen 

digitaaliseen tekemiseen
– Selvittää sosiaalityöntekijöiden asenteita ja osaamista digitaaliseen tekemiseen liittyen
– Selvittää, mikä digitaalisen tekemisen taso on tällä hetkellä kunnissa, järjestöissä ja 

yrityksissä
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TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA
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Vastaajien taustatietoja

78%

8%

14%

Vastaajaryhmä 
Kaikki vastaajat (n = 464)

Kunta

Yritys

Järjestö
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17%
11%

9%
8%
8%

7%
7%

4%
4%
4%
4%

3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%

0% 10% 20%

Uusimaa (ml. Helsinki)
Pirkanmaa

Lappi
Pohjois-Savo

Varsinais-Suomi
Pohjois-Pohjanmaa

Satakunta
Etelä-Pohjanmaa

Keski-Suomi
Kymenlaakso

Pohjois-Karjala
Etelä-Savo

Kainuu
Keski-Pohjanmaa

Etelä-Karjala
Kanta-Häme

Pohjanmaa
Päijät-Häme

Maakunta

Kaikki vastaajat (n = 464)



Vastaajien taustatietoja
Työnkuva

19%

66%

13%

2%

0% 20% 40% 60% 80%

Työskentelen esimiehenä
/ johtajana

sosiaalipalveluiden parissa

Työskentelen
pääsääntöisesti lapsille ja

nuorille suunnattujen
palveluiden parissa

Työskentelen jonkin
verran lapsille ja nuorille
suunnattujen palveluiden

parissa

En työskentele lainkaan
lapsille ja nuorille

suunnattujen palveluiden
parissa

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten 
työnkuvaasi?

Kaikki vastaajat (n = 464)
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7%

18%

75%

Toimitko esimiesasemassa?
Kaikki vastaajat (n = 464) 

Kyllä, toimin
pelkästään
esimiesasemassa ja
työhöni ei kuulu
lasten ja nuorten
kohtaamista

Kyllä, toimin
esimiesasemassa ja
työhöni kuuluu myös
lasten ja nuorten
kohtaamista

En toimi
esimiesasemassa.



Vastaajien taustatietoja
Koulutus
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51%

32%

8%

5%

2%

2%

0%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Maisterin tutkinto, sisältäen sosiaalityöntekijän pätevyyden tuottavat
opinnot

Sosionomi amk

Sosionomi, YAMK

Sosiaalityön opiskelija

Lisensiaatin tutkinto tai uusimuotoinen erikoissosiaalityöntekijän
koulutus

Yhteisöpedagogi amk

Tohtorin tutkinto

Muu, mikä?

Mikä koulutus sinulla on? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot

Kaikki vastaajat (n = 464)

Muu, mikä?
• Maisterin tutkinto, muu kuin 

sosiaalityö (26 kpl)
• Sairaanhoitaja AMK (4)
• Kandidaatintutkinto (3)
• Sosiaalihuoltaja (3)
• Sosiaalikasvattaja (3)



Vastaajien taustatietoja
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3%

6%

10%

24%

21%

16%

20%

0% 10% 20% 30%

Alle 1 vuotta

1 – 2 vuotta

3 – 5 vuotta

6 – 10 vuotta

11 – 15 vuotta

16 – 20 vuotta

Yli 20 vuotta

Työkokemuksesi sosiaalityössä?

Kaikki vastaajat (n = 464)

18%

52%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

18-35
vuotiaat
vastaajat

36-50
vuotiaat
vastaajat

Yli 51-
vuotiaat
vastaajat

Ikä

Kaikki vastaajat (n = 464)



Vastaajien taustatietoja
Työskentelysektori kunnassa
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41%

31%

23%

22%

16%

12%

10%

8%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Oppilashuolto

Lastensuojelun avohuolto

Perhesosiaalityö tai muu sosiaalihuoltolain mukainen
palvelu

Lastensuojelun sijaishuolto

Lastensuojelun jälkihuolto

Palvelutarpeen arviointi

Sosiaalipäivystys

Vammaispalvelut

Muu, mikä?

Millä sektorilla työskentelet?

Vastaajaryhmä kunta (n = 363)

Muu, mikä?
• Aikuissosiaalityö, ml. 16-29 

vuotiaiden sosiaalityö (9 
vastaajaa)

• Hallinto (4)
• Työvoiman palvelukeskus (3)
• Esimies, päällikkö (3)
• Perheneuvola (3)
• Mielenterveyspalvelut (2)
• Maahanmuuttajasosiaalityö 

(2)

Vain oppilashuollossa 
työskenteli 33 % 
vastaajista



Vastaajien taustatietoja
Toimenkuva järjestöissä ja yrityksissä
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48%

36%

9%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Työskentelen pääsääntöisesti
asiakastyössä

Työskentelen pääsääntöisesti
kehittämistyössä

Työskentelen pääsääntöisesti
vaikuttamistyössä

Joku muu, mikä?

Mikä kuvaa parhaiten toimenkuvaasi?

Järjestö- ja yritysvastaajat (n = 101)

Jokin muu, mikä?
• Kehittämistyö (2 vastaajaa)
• Esimiestyö (1)
• Ohjaus (1)



ASENTEET DIGITAALISEEN TEKEMISEEN
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Suhtautuminen digitaaliseen mediaan 
ja teknologiaan
Kaikki vastaajat
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36%

44%

9%

61%

18%

43%

42%

28%

33%

40%

15%

10%

36%

5%

26%

3%

25%

11%

4%

3%

5%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Sosiaalityön tulee toimia digitaalisissa
ympäristöissä

Digitaalista mediaa ja teknologiaa tulee
hyödyntää sosiaalityössä enemmän

Lasten ja nuorten kohtaaminen digitaalisissa
ympäristöissä on yhtä aitoa kuin heidän

kohtaaminen kasvokkain

Haluan pysyä kartalla lasten ja nuorten
suosimista digitaalisista kanavista

Digitaalisen median ja teknologian hyötyä
sosiaalityössä on vaikea hahmottaa

Miten seuraavat väittämät kuvaavat omaa suhtautumistasi digitaaliseen
mediaan ja teknologiaan? Arvio asteikolla 4 = Täysin samaa mieltä, 1 = Täysin

eri mieltä

4 Täysin samaa mieltä 3 2 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa



Suhtautuminen digitaaliseen mediaan 
ja teknologiaan
Vastaajaryhmä

Miten seuraavat väittämät kuvaavat omaa 
suhtautumistasi digitaaliseen mediaan ja 
teknologiaan? Arvio asteikolla 4 = Täysin samaa 
mieltä, 1 = Täysin eri mieltä

Kaikki 
vastaajat (n = 

464)
Kunta Yritys Järjestö

Sosiaalityön tulee toimia digitaalisissa ympäristöissä 3,2 3,1 3,2 3,4

Digitaalista mediaa ja teknologiaa tulee hyödyntää 
sosiaalityössä enemmän 3,3 3,3 3,3 3,6

Lasten ja nuorten kohtaaminen digitaalisissa 
ympäristöissä on yhtä aitoa kuin heidän kohtaaminen 
kasvokkain

2,2 2,2 1,8 2,8

Haluan pysyä kartalla lasten ja nuorten suosimista 
digitaalisista kanavista 3,6 3,5 3,6 3,7

Digitaalisen median ja teknologian hyötyä 
sosiaalityössä on vaikea hahmottaa 2,7 2,7 2,9 2,3
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Suhtautuminen digitaaliseen mediaan 
ja teknologiaan
Esimiesasema

Miten seuraavat väittämät 
kuvaavat omaa suhtautumistasi 
digitaaliseen mediaan ja 
teknologiaan? Arvio asteikolla 4 
= Täysin samaa mieltä, 1 = 
Täysin eri mieltä

Kaikki vastaajat 
(n = 464)

Esimies, ei kohtaa 
lapsia ja nuoria

Esimies, kohtaa 
lapsia ja nuoria Ei esimies

Sosiaalityön tulee toimia 
digitaalisissa ympäristöissä 3,2 3,6 3,1 3,1

Digitaalista mediaa ja teknologiaa 
tulee hyödyntää sosiaalityössä 
enemmän 

3,3 3,9 3,2 3,3

Lasten ja nuorten kohtaaminen 
digitaalisissa ympäristöissä on 
yhtä aitoa kuin heidän 
kohtaaminen kasvokkain

2,2 2,7 2,1 2,2

Haluan pysyä kartalla lasten ja 
nuorten suosimista digitaalisista 
kanavista

3,6 3,6 3,5 3,6

Digitaalisen median ja teknologian 
hyötyä sosiaalityössä on vaikea 
hahmottaa

2,7 2,5 2,7 2,7
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Suhtautuminen digitaaliseen mediaan 
ja teknologiaan
Työkokemus
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Miten seuraavat väittämät 
kuvaavat omaa 
suhtautumistasi digitaaliseen 
mediaan ja teknologiaan? 
Arvio asteikolla 4 = Täysin 
samaa mieltä, 1 = Täysin eri 
mieltä

Kaikki 
vastaajat 
(n = 464)

0 - 2 
vuotta

3 – 5
vuotta

6 - 10 
vuotta

11 - 15 
vuotta

16 - 20 
vuotta

Yli 20 
vuotta

Sosiaalityön tulee toimia 
digitaalisissa ympäristöissä 3,2 3,5 3,2 3,3 3,0 3,1 3,1

Digitaalista mediaa ja teknologiaa 
tulee hyödyntää sosiaalityössä 
enemmän 

3,3 3,4 3,5 3,3 3,2 3,3 3,4

Lasten ja nuorten kohtaaminen 
digitaalisissa ympäristöissä on 
yhtä aitoa kuin heidän 
kohtaaminen kasvokkain

2,2 2,6 2,2 2,3 2,1 2,1 2,2

Haluan pysyä kartalla lasten ja 
nuorten suosimista digitaalisista 
kanavista

3,6 3,5 3,7 3,7 3,5 3,5 3,5

Digitaalisen median ja 
teknologian hyötyä sosiaalityössä 
on vaikea hahmottaa

2,7 2,5 2,6 2,6 2,8 2,5 2,8



Suhtautuminen digitaaliseen mediaan 
ja teknologiaan
Ikäryhmä

Miten seuraavat väittämät kuvaavat omaa 
suhtautumistasi digitaaliseen mediaan ja 
teknologiaan? Arvio asteikolla 4 = Täysin samaa 
mieltä, 1 = Täysin eri mieltä

Kaikki 
vastaajat  
(n = 464)

18-35-
vuotiaat 
vastaajat

36-50 
vuotiaat 
vastaajat

Yli 51-
vuotiaat 
vastaajat

Sosiaalityön tulee toimia digitaalisissa ympäristöissä 3,2 3,4 3,1 3,1

Digitaalista mediaa ja teknologiaa tulee hyödyntää 
sosiaalityössä enemmän 3,3 3,4 3,3 3,3

Lasten ja nuorten kohtaaminen digitaalisissa 
ympäristöissä on yhtä aitoa kuin heidän kohtaaminen 
kasvokkain

2,2 2,5 2,2 2,1

Haluan pysyä kartalla lasten ja nuorten suosimista 
digitaalisista kanavista 3,6 3,7 3,6 3,3

Digitaalisen median ja teknologian hyötyä sosiaalityössä 
on vaikea hahmottaa 2,7 2,4 2,7 2,8
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Suhtautuminen digitaaliseen mediaan 
ja teknologiaan
Sektori
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Miten seuraavat 
väittämät kuvaavat 
omaa suhtautumistasi 
digitaaliseen mediaan ja 
teknologiaan? Arvio 
asteikolla 4 = Täysin 
samaa mieltä, 1 = Täysin 
eri 

Kaikki 
vastaajat 
(n = 464)

Palvelu-
tarpeen 
arviointi

Sosiaali-
päivystys

Lasten-
suojelun 

avohuolto

Lasten-
suojelun 

sijais-
huolto

Lasten-
suojelun 

jälkihuolto

Perhe-
sosiaalityö

Vammais-
palvelut

Oppilas-
huolto

Sosiaalityön tulee toimia 
digitaalisissa 
ympäristöissä

3,2 3,2 3,0 3,1 3,1 3,0 3,1 3,0 3,0

Digitaalista mediaa ja 
teknologiaa tulee 
hyödyntää sosiaalityössä 
enemmän 

3,3 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2

Lasten ja nuorten 
kohtaaminen digitaalisissa 
ympäristöissä on yhtä 
aitoa kuin heidän 
kohtaaminen kasvokkain

2,2 2,3 2,2 2,2 2,3 2,2 2,3 2,2 2,1

Haluan pysyä kartalla 
lasten ja nuorten 
suosimista digitaalisista 
kanavista

3,6 3,4 3,4 3,6 3,5 3,5 3,4 3,2 3,6

Digitaalisen median ja 
teknologian hyötyä 
sosiaalityössä on vaikea 
hahmottaa

2,7 2,8 2,9 2,7 2,9 2,9 2,9 2,6 2,7



Työyhteisö ja digitaalinen sosiaalityö
Kaikki vastaajat
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11%

21%

5%

45%

32%

39%

18%

39%

38%

27%

39%

10%

13%

6%

23%

6%

8%

14%

4%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Työyhteisössäni tunnistetaan digitalisaation
tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen
lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa

Työyhteisössäni ollaan valmiita kokeilemaan
uusia digitaalista mediaa ja teknologiaa

hyödyntäviä toimintamalleja ja palveluita

Työyhteisössäni suhtaudutaan epäilevästi
digitalisaation mahdollisuuksiin

sosiaalityössä

Työyhteisössäni tunnistetaan yhteiskunnan
digitalisoitumisen mukanaan tuomat

vaikutukset nuorten elämään

Miten seuraavat väittämät kuvaavat työyhteisöäsi digitaalisen sosiaalityön 
suhteen? Arvio asteikolla 4 = Täysin samaa mieltä, 1 = Täysin eri mieltä

4 Täysin samaa mieltä 3 2 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa



Työyhteisö ja digitaalinen sosiaalityö
Vastaajaryhmä

Miten seuraavat väittämät kuvaavat 
työyhteisöäsi digitaalisen sosiaalityön 
suhteen? Arvio asteikolla 4 = Täysin 
samaa mieltä, 1 = Täysin eri mieltä

Kaikki vastaajat
(n = 464) Kunta Yritys Järjestö

Työyhteisössäni tunnistetaan 
digitalisaation tuomien mahdollisuuksien 
hyödyntäminen lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin tukemisessa

2,4 2,3 2,7 3,0

Työyhteisössäni ollaan valmiita 
kokeilemaan uusia digitaalista mediaa ja 
teknologiaa hyödyntäviä toimintamalleja ja 
palveluita

2,8 2,7 3,1 3,3

Työyhteisössäni suhtaudutaan epäilevästi 
digitalisaation mahdollisuuksiin 
sosiaalityössä

2,1 2,1 2,0 1,7

Työyhteisössäni tunnistetaan 
yhteiskunnan digitalisoitumisen mukanaan 
tuomat vaikutukset nuorten elämään

3,3 3,3 3,6 3,5
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Työyhteisö ja digitaalinen sosiaalityö
Esimiesasema

Miten seuraavat väittämät kuvaavat työyhteisöäsi 
digitaalisen sosiaalityön suhteen? Arvio asteikolla 4 = 
Täysin samaa mieltä, 1 = Täysin eri mieltä

Kaikki 
vastaajat 
(n = 464)

Esimies, ei 
kohtaa lapsia 

ja nuoria

Esimies, 
kohtaa lapsia 

ja nuoria
Ei esimies

Työyhteisössäni tunnistetaan digitalisaation tuomien 
mahdollisuuksien hyödyntäminen lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin tukemisessa

2,4 2,7 2,6 2,4

Työyhteisössäni ollaan valmiita kokeilemaan uusia digitaalista 
mediaa ja teknologiaa hyödyntäviä toimintamalleja ja 
palveluita

2,8 3,2 3,0 2,7

Työyhteisössäni suhtaudutaan epäilevästi digitalisaation 
mahdollisuuksiin sosiaalityössä

2,1 1,7 2,0 2,1

Työyhteisössäni tunnistetaan yhteiskunnan digitalisoitumisen 
mukanaan tuomat vaikutukset nuorten elämään

3,3 3,3 3,6 3,3
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Työyhteisö ja digitaalinen sosiaalityö
Ikäryhmä

Miten seuraavat väittämät kuvaavat työyhteisöäsi 
digitaalisen sosiaalityön suhteen? Arvio asteikolla 4 = 
Täysin samaa mieltä, 1 = Täysin eri mieltä

Kaikki 
vastaajat
(n = 464)

18-35-
vuotiaat 
vastaajat

36-50 
vuotiaat 
vastaajat

Yli 51-
vuotiaat 
vastaajat

Työyhteisössäni tunnistetaan digitalisaation tuomien 
mahdollisuuksien hyödyntäminen lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
tukemisessa

2,4 2,3 2,4 2,6

Työyhteisössäni ollaan valmiita kokeilemaan uusia digitaalista 
mediaa ja teknologiaa hyödyntäviä toimintamalleja ja palveluita 2,8 2,7 2,8 2,8

Työyhteisössäni suhtaudutaan epäilevästi digitalisaation 
mahdollisuuksiin sosiaalityössä 2,1 2,4 2,0 2,0

Työyhteisössäni tunnistetaan yhteiskunnan digitalisoitumisen 
mukanaan tuomat vaikutukset nuorten elämään 3,3 3,3 3,3 3,4
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Työyhteisö ja digitaalinen sosiaalityö
Työkokemus
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Miten seuraavat väittämät 
kuvaavat työyhteisöäsi 
digitaalisen sosiaalityön 
suhteen? Arvio asteikolla 4 = 
Täysin samaa mieltä, 1 = Täysin 
eri mieltä

Kaikki 
vastaajat 
(n = 464)

0 - 2 
vuotta

3 - 5 
vuotta

6 - 10 
vuotta

11 - 15 
vuotta

16 - 20 
vuotta

Yli 20 
vuotta

Työyhteisössäni tunnistetaan 
digitalisaation tuomien 
mahdollisuuksien hyödyntäminen 
lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
tukemisessa

2,4 2,5 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7

Työyhteisössäni ollaan valmiita 
kokeilemaan uusia digitaalista 
mediaa ja teknologiaa 
hyödyntäviä toimintamalleja ja 
palveluita

2,8 2,9 2,5 2,7 2,8 2,9 3,1

Työyhteisössäni suhtaudutaan 
epäilevästi digitalisaation 
mahdollisuuksiin sosiaalityössä

2,1 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0

Työyhteisössäni tunnistetaan 
yhteiskunnan digitalisoitumisen 
mukanaan tuomat vaikutukset 
nuorten elämään

3,3 3,2 3,4 3,3 3,4 3,2 3,5



Työyhteisö ja digitaalinen sosiaalityö
Ikäryhmä

Miten seuraavat väittämät 
kuvaavat työyhteisöäsi 
digitaalisen sosiaalityön 
suhteen? Arvio asteikolla 
4 = Täysin samaa mieltä, 
1 = Täysin eri mieltä

Kaikki 
vastaajat 
(n = 464)

Palvelu-
tarpeen 
arviointi

Sosiaali-
päivystys

Lasten-
suojelun 

avohuolto

Lasten-
suojelun 

sijais-
huolto

Lasten-
suojelun 
jälkihuol-

to

Perhe-
sosiaali-

työ

Vammais-
palvelut

Oppilas-
huolto

Työyhteisössäni 
tunnistetaan digitalisaation 
tuomien mahdollisuuksien 
hyödyntäminen lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin 
tukemisessa

2,4 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 1,9 2,5

Työyhteisössäni ollaan 
valmiita kokeilemaan uusia 
digitaalista mediaa ja 
teknologiaa hyödyntäviä 
toimintamalleja ja palveluita

2,8 2,7 2,6 2,7 2,8 2,8 2,7 2,4 2,8

Työyhteisössäni 
suhtaudutaan epäilevästi 
digitalisaation 
mahdollisuuksiin 
sosiaalityössä

2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1

Työyhteisössäni 
tunnistetaan yhteiskunnan 
digitalisoitumisen 
mukanaan tuomat 
vaikutukset nuorten 
elämään

3,4 3,1 3,0 3,3 3,4 3,2 3,2 3,2 3,4
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DIGITAALISEN TEKEMISEN NYKYTILA
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Digitaalisen median ja teknologian 
työkalujen hyödyntäminen
Kaikki vastaajat 
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4%

33%

52%

11%

Hyödynnätkö erilaisia digitaalisen median ja teknologian työkaluja työssäsi? 
Kaikki vastaajat (n = 464)

Erittäin paljon

Paljon

Vähän

Erittäin vähän / En ollenkaan

En osaa sanoa



Digitaalisen median ja teknologian 
työkalujen hyödyntäminen
Vastaajaryhmä
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4%

9%

16%

33%

29%

50%

46%

52%

55%

35%

38%

11%

14%

6%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kaikki vastaajat (n = 464)

Kunta

Yritys

Järjestö

Hyödynnätkö erilaisia digitaalisen median ja teknologian työkaluja työssäsi?

Erittäin paljon Paljon Vähän Erittäin vähän / En ollenkaan En osaa sanoa



Digitaalisen median ja teknologian 
työkalujen hyödyntäminen
Esimiesasema
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4%

7%

6%

3%

33%

33%

42%

30%

52%

50%

44%

54%

11%

10%

8%

12%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kaikki vastaajat (n = 464)

Esimies, ei kohtaa lapsia ja nuoria

Esimies, kohtaa lapsia ja nuoria

Ei esimies

Hyödynnätkö erilaisia digitaalisen median ja teknologian työkaluja työssäsi?

Erittäin paljon Paljon Vähän Erittäin vähän / En ollenkaan En osaa sanoa



Digitaalisen median ja teknologian 
työkalujen hyödyntäminen
Työkokemus
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4%

11%

4%

4%

3%

33%

26%

33%

31%

33%

37%

33%

52%

55%

47%

51%

52%

51%

53%

11%

5%

18%

14%

10%

9%

12%

3%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kaikki vastaajat (n = 464)

0 - 2 vuotta

3 - 5 vuotta

6 - 10 vuotta

11 - 15 vuotta

16 - 20 vuotta

Yli 20 vuotta

Hyödynnätkö erilaisia digitaalisen median ja teknologian työkaluja työssäsi?

Erittäin paljon Paljon Vähän Erittäin vähän / En ollenkaan En osaa sanoa



Digitaalisen median ja teknologian 
työkalujen hyödyntäminen
Ikäryhmä
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4%

6%

5%

33%

31%

34%

30%

52%

50%

48%

58%

11%

12%

12%

10%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kaikki vastaajat (n = 464)

18-35-vuotiaat vastaajat

36-50 vuotiaat vastaajat

Yli 51-vuotiaat vastaajat

Hyödynnätkö erilaisia digitaalisen median ja teknologian työkaluja työssäsi?

Erittäin paljon Paljon Vähän Erittäin vähän / En ollenkaan En osaa sanoa



Digitaalisen median ja teknologian 
työkalujen hyödyntäminen
Sektori
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4% 33%

13%

23%

27%

30%

27%

27%

11%

29%

52%

67%

56%

51%

51%

47%

53%

79%

59%

11%

20%

21%

21%

19%

26%

18%

10%

9%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kaikki vastaajat (n = 464)

Palvelutarpeen arviointi

Sosiaalipäivystys

Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelun sijaishuolto

Lastensuojelun jälkihuolto

Perhesosiaalityö

Vammaispalvelut

Oppilashuolto

Hyödynnätkö erilaisia digitaalisen median ja teknologian työkaluja työssäsi?

Erittäin paljon Paljon Vähän Erittäin vähän / En ollenkaan En osaa sanoa



Työvälineet
Kaikki vastaajat
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97%

79%

45%

31%

17%

14%

5%

4%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%

Matkapuhelin ja verkkoyhteys

Kannettava tietokone

Pöytätietokone

Faksi

Tabletti

Digikamera/videokamera

Lankapuhelin

Jokin muu, mikä?

Ei mitään näistä

Mitä välineitä sinulla on käytössäsi työssäsi?

Kaikki vastaajat (n = 464)

Jokin muu, mikä?
• Skanneri/tulostin (4 vastaajaa)
• Videoviestintävälineet (3 

vastaajaa)
• VIRVE(2 vastaajaa)
• Lisämikki (1 vastaaja)



Työvälineet
Vastaajaryhmä
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Mitä välineitä sinulla on 
käytössäsi työssäsi?

Kaikki vastaajat 
(n = 464) Kunta Yritys Järjestö

Matkapuhelin ja verkkoyhteys 97% 96% 100% 100%

Kannettava tietokone 79% 75% 100% 93%

Pöytätietokone 45% 48% 26% 40%

Faksi 31% 34% 15% 16%

Tabletti 17% 12% 21% 45%

Digikamera/videokamera 14% 9% 26% 40%

Lankapuhelin 5% 5% 6% 0 %



Työvälineet
Esimiesasema
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Mitä välineitä sinulla on 
käytössäsi työssäsi?

Kaikki vastaajat 
(n = 464)

Esimies, ei 
kohtaa lapsia ja 

nuoria

Esimies, kohtaa 
lapsia ja nuoria Ei esimies

Matkapuhelin ja verkkoyhteys 97% 100% 100% 96%

Kannettava tietokone 79% 90% 91% 76%

Pöytätietokone 45% 42% 42% 45%

Faksi 31% 58% 43% 24%

Tabletti 17% 29% 29% 13%

Digikamera/videokamera 14% 29% 25% 10%

Lankapuhelin 5% 3% 8% 4%



Työvälineet
Työkokemus

Mitä välineitä sinulla on 
käytössäsi työssäsi?

Kaikki 
vastaajat 
(n = 464)

0 - 2 vuotta 3 - 5 vuotta 6 - 10 vuotta 11 - 15 
vuotta

16 - 20 
vuotta Yli 20 vuotta

Matkapuhelin ja 
verkkoyhteys 97% 89% 98% 98% 97% 96% 100%

Kannettava tietokone 79% 79% 79% 75% 84% 86% 74%

Pöytätietokone 45% 53% 44% 37% 36% 44% 62%

Faksi 31% 21% 33% 28% 27% 34% 37%

Tabletti 17% 16% 16% 15% 21% 16% 17%

Digikamera/videokamera 14% 13% 9% 11% 14% 13% 22%

Lankapuhelin 5% 0 % 5% 6% 4% 3% 7%
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Työvälineet
Ikäryhmä

Mitä välineitä sinulla on 
käytössäsi työssäsi?

Kaikki vastaajat 
(n = 464)

18-35-vuotiaat 
vastaajat

36-50 vuotiaat 
vastaajat

Yli 51-vuotiaat 
vastaajat

Matkapuhelin ja verkkoyhteys 97% 97% 98% 97%

Kannettava tietokone 79% 79% 85% 70%

Pöytätietokone 45% 45% 35% 63%

Faksi 31% 31% 25% 40%

Tabletti 17% 20% 19% 15%

Digikamera/videokamera 14% 8% 14% 17%

Lankapuhelin 5% 4% 3% 8%
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Työvälineet
Sektori

Mitä välineitä sinulla 
on käytössäsi 
työssäsi?

Kaikki 
vastaajat 
(n = 464)

Palvelu-
tarpeen 
arviointi

Sosiaali-
päivystys

Lasten-
suojelun 

avohuolto

Lasten-
suojelun 

sijais-
huolto

Lasten-
suojelun 

jälki-
huolto

Perhe-
sosiaali-

työ

Vammais-
palvelut

Oppilas-
huolto

Matkapuhelin ja 
verkkoyhteys 97% 98% 97% 99% 97% 100% 99% 100% 96%

Kannettava tietokone 79% 73% 66% 77% 68% 72% 68% 60% 85%

Pöytätietokone 45% 51% 49% 52% 57% 58% 57% 57% 33%

Faksi 31% 56% 60% 54% 63% 58% 48% 63% 13%

Tabletti 17% 5% 6% 7% 14% 11% 8% 13% 14%

Digikamera/video-
kamera 14% 10% 11% 6% 8% 5% 11% 10% 9%

Lankapuhelin 5% 7% 6% 7% 7% 7% 5% 13% 5%
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Työyhteisössä annettu koulutus
Kaikki vastaajat
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2%

29%

34%

32%

3%

Onko työyhteisössäsi annettu koulutusta digitaalisen median ja teknologian 
hyödyntämisestä työssäsi?
Kaikki vastaajat (n = 464)

Erittäin paljon

Jonkin verran

Ei juuri lainkaan

Ei ollenkaan

En osaa sanoa



Työyhteisössä annettu koulutus
Vastaajaryhmä
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7%

29%

26%

29%

42%

34%

34%

44%

30%

32%

36%

27%

17%

3%

3%

4%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kaikki vastaajat (n = 464)

Kunta

Yritys

Järjestö

Onko työyhteisössäsi annettu koulutusta digitaalisen median ja teknologian 
hyödyntämisestä työssäsi?

Erittäin paljon Jonkin verran Ei juuri lainkaan Ei ollenkaan En osaa sanoa



Työyhteisössä annettu koulutus
Esimiesasema
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3%

29%

40%

31%

27%

34%

37%

44%

32%

32%

20%

22%

36%

3%

4%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kaikki vastaajat (n = 464)

Esimies, ei kohtaa lapsia ja nuoria

Esimies, kohtaa lapsia ja nuoria

Ei esimies

Onko työyhteisössäsi annettu koulutusta digitaalisen median ja teknologian 
hyödyntämisestä työssäsi?

Erittäin paljon Jonkin verran Ei juuri lainkaan Ei ollenkaan En osaa sanoa



Työyhteisössä annettu koulutus
Työkokemus
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3%

29%

26%

21%

26%

27%

34%

34%

34%

31%

37%

33%

35%

36%

33%

32%

32%

35%

35%

36%

26%

31%

3%

8%

5%

4%

3%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kaikki vastaajat (n = 464)

0 - 2 vuotta

3 - 5 vuotta

6 - 10 vuotta

11 - 15 vuotta

16 - 20 vuotta

Yli 20 vuotta

Onko työyhteisössäsi annettu koulutusta digitaalisen median ja teknologian 
hyödyntämisestä työssäsi?

Erittäin paljon Jonkin verran Ei juuri lainkaan Ei ollenkaan En osaa sanoa



Työyhteisössä annettu koulutus
Ikäryhmä
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6%

29%

25%

26%

34%

34%

28%

37%

32%

32%

34%

34%

31%

3%

7%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kaikki vastaajat (n = 464)

18-35-vuotiaat vastaajat

36-50 vuotiaat vastaajat

Yli 51-vuotiaat vastaajat

Onko työyhteisössäsi annettu koulutusta digitaalisen median ja teknologian 
hyödyntämisestä työssäsi?

Erittäin paljon Jonkin verran Ei juuri lainkaan Ei ollenkaan En osaa sanoa



Työyhteisössä annettu koulutus
Sektori
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29%

17%

18%

21%

19%

20%

24%

14%

31%

34%

45%

44%

36%

44%

37%

34%

45%

36%

32%

35%

38%

38%

35%

39%

38%

41%

29%

3%

3%

3%

3%

3%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kaikki vastaajat (n = 464)

Palvelutarpeen arviointi

Sosiaalipäivystys

Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelun sijaishuolto

Lastensuojelun jälkihuolto

Perhesosiaalityö

Vammaispalvelut

Oppilashuolto

Onko työyhteisössäsi annettu koulutusta digitaalisen median ja teknologian 
hyödyntämisestä työssäsi?

Erittäin paljon Jonkin verran Ei juuri lainkaan Ei ollenkaan En osaa sanoa



Koulutus työyhteisössä

Mitä koulutusta annettu?

• Sosiaalisen median koulutus (23 
kommenttia)

• Yleistä tietoteknistä koulutusta, 
ohjelmistojen käyttöä yms. (17)

• Verkon käyttöä koskevat koulutukset, 
nettipalvelut (10)

• Asiakastietojärjestelmäkoulutus (9)

• Tietoturva- ja tietosuojakoulutus (5)

• Skype -koulutus (5)

• Videopuhelukoulutus (4)

Mitä koulutusta toivoisi?

• Yleistä perehdytystä ja koulutusta 
digitaalisen median ja teknologian 
käytöstä ja mahdollisuuksista (17 
kommenttia)

• Tietoa nuorten suosimista some-
alustoista ja kanavista (11)

• Sosiaalisen median käyttöön koulutusta 
(8)

• Käyttökoulutusta käytössä oleviin 
järjestelmiin, ohjelmistoihin ja alustoihin 
(7)

• Tietoturvakoulutusta (3)

• En osaa sanoa (4)
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Minkälaista koulutusta työyhteisössäsi on ollut ja millaista koulutusta toivoisit? 
(135 kommenttia)



Arvio omasta osaamisesta
Kaikki vastaajat
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7%

51%

33%

5% 4%

Millaiseksi arvioit oman osaamisesi digitaalisen median ja 
teknologian käyttämisessä / hyödyntämisessä työssäsi?)

Kaikki vastaajat (n = 464)

Erittäin hyvä

Jokseenkin hyvä

Jokseenkin huono

Erittäin huono

En osaa sanoa



Arvio omasta osaamisesta
Vastaajaryhmä
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7%

5%

21%

17%

51%

50%

50%

54%

33%

36%

23%

24%

5%

5%

5%

4%

4%

6%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kaikki vastaajat (n = 464)

Kunta

Yritys

Järjestö

Millaiseksi arvioit oman osaamisesi digitaalisen median ja teknologian 
käyttämisessä / hyödyntämisessä työssäsi?

Erittäin hyvä Jokseenkin hyvä Jokseenkin huono Erittäin huono En osaa sanoa



Arvio omasta osaamisesta
Esimiesasema
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7%

3%

8%

8%

51%

57%

59%

49%

33%

30%

28%

34%

5%

7%

4%

5%

4%

3%

4%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kaikki vastaajat (n = 464)

Esimies, ei kohtaa lapsia ja nuoria

Esimies, kohtaa lapsia ja nuoria

Ei esimies

Millaiseksi arvioit oman osaamisesi digitaalisen median ja teknologian 
käyttämisessä / hyödyntämisessä työssäsi?

Erittäin hyvä Jokseenkin hyvä Jokseenkin huono Erittäin huono En osaa sanoa



Arvio omasta osaamisesta
Työkokemus
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7%

19%

12%

11%

4%

3%

51%

47%

65%

54%

58%

48%

37%

33%

29%

23%

30%

23%

43%

45%

5%

9%

3%

11%

4%

5%

3%

6%

3%

5%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kaikki vastaajat (n = 464)

0 - 2 vuotta

3 - 5 vuotta

6 - 10 vuotta

11 - 15 vuotta

16 - 20 vuotta

Yli 20 vuotta

Millaiseksi arvioit oman osaamisesi digitaalisen median ja teknologian 
käyttämisessä / hyödyntämisessä työssäsi?

Erittäin hyvä Jokseenkin hyvä Jokseenkin huono Erittäin huono En osaa sanoa



Arvio omasta osaamisesta
Ikäryhmä
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17%
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51%

65%

55%
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33%

14%

31%

47%

5%
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9%

4%

4%

3%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kaikki vastaajat (n = 464)

18-35-vuotiaat vastaajat

36-50 vuotiaat vastaajat

Yli 51-vuotiaat vastaajat

Millaiseksi arvioit oman osaamisesi digitaalisen median ja teknologian 
käyttämisessä / hyödyntämisessä työssäsi?

Erittäin hyvä Jokseenkin hyvä Jokseenkin huono Erittäin huono En osaa sanoa



Arvio omasta osaamisesta
Sektori
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3%

4%
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51%

51%

43%

54%

50%

46%

44%

44%

50%

33%

39%

46%

30%

36%

40%
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10%

10%

4%

4%
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5%
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3%
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0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kaikki vastaajat (n = 464)

Palvelutarpeen arviointi

Sosiaalipäivystys

Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelun sijaishuolto

Lastensuojelun jälkihuolto

Perhesosiaalityö

Vammaispalvelut

Oppilashuolto

Millaiseksi arvioit oman osaamisesi digitaalisen median ja teknologian 
käyttämisessä / hyödyntämisessä työssäsi?

Erittäin hyvä Jokseenkin hyvä Jokseenkin huono Erittäin huono En osaa sanoa



DIGITAALISEN MEDIAN TYÖKALUT
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Digitaalisen median työkalujen 
hyödyntäminen
Kaikki vastaajat
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96%

90%

88%

87%

87%

85%

80%

76%

68%

50%

36%

36%

14%

11%

7%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%

Sähköposti

Organisaation omat verkkosivut

Asiakastietojärjestelmä

Järjestöjen ja muiden palveluntuottajien verkkosivut

Ammatilliset sivustot (esim. Lastensuojelun käsikirja, Terveyskylä)

Hakukoneet

Organisaation oma intranet

Viestipalveluja ( esim. WhatsApp, Messenger, Skype)

Eri viranomaisjärjestelmät (esim. Kela, Väestörekisterikeskus)

Sosiaalinen media (Facebook, Instagram, Snapchat jne.)

Webinaarit ja podcastit

Video- ja streamauspalveluja (esim. YouTube, Vimeo, Twitch)

Blogeja (esim. WordPress, Blogger, Tumblr)

Keskustelufoorumeita (esim. Suomi24, Demi, Ask.fm, Jodel,…

Video- ja verkkopelit

Jokin muu, mikä?

Mitä digitaalisen median ja teknologian työkaluja hyödynnät työssäsi? Valitse 
kaikki sopivat vaihtoehdot

Kaikki vastaajat (n = 464)

Jokin muu, mikä?
• Wilma (6 vastaajaa)
• Chat (3)
• Omasote (2)
• Skype (1)



Digitaalisen median työkalujen 
hyödyntäminen
Vastaajaryhmä

Mitä digitaalisen median ja teknologian työkaluja 
hyödynnät työssäsi? Valitse kaikki sopivat 
vaihtoehdot

Kaikki vastaajat    
(n = 464) Kunta Yritys Järjestö

Sähköposti 96% 95% 100% 100%

Organisaation omat verkkosivut 90% 90% 76% 96%

Asiakastietojärjestelmä 88% 93% 91% 54%

Järjestöjen ja muiden palveluntuottajien verkkosivut 87% 86% 82% 93%

Ammatilliset sivustot (esim. Lastensuojelun käsikirja, 
Terveyskylä) 87% 89% 82% 76%

Hakukoneet 85% 85% 85% 91%

Organisaation oma intranet 80% 85% 56% 65%

Viestipalveluja ( esim. WhatsApp, Messenger, Skype) 76% 71% 97% 94%

Eri viranomaisjärjestelmät (esim. Kela, 
Väestörekisterikeskus) 68% 73% 71% 35%

Sosiaalinen media (Facebook, Instagram, Snapchat jne.) 50% 41% 74% 91%

Webinaarit ja podcastit 36% 34% 26% 50%

Video- ja streamauspalveluja (esim. YouTube, Vimeo, 
Twitch) 36% 31% 47% 61%

Blogeja (esim. WordPress, Blogger, Tumblr) 14% 9% 18% 43%

Keskustelufoorumeita (esim. Suomi24, Demi, Ask.fm, 
Jodel, Ylilauta.org) 11% 9% 9% 28%

Video- ja verkkopelit 7% 5% 18% 19%
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Digitaalisen median työkalujen 
hyödyntäminen
Esimiesasema
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Mitä digitaalisen median ja teknologian työkaluja hyödynnät 
työssäsi? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot

Kaikki vastaajat 
(n = 464)

Esimies, ei 
kohtaa lapsia ja 

nuoria

Esimies, 
kohtaa lapsia ja 

nuoria
Ei esimies

Sähköposti 96% 94% 99% 96%

Organisaation omat verkkosivut 90% 100% 91% 88%

Asiakastietojärjestelmä 88% 77% 92% 88%

Järjestöjen ja muiden palveluntuottajien verkkosivut 87% 84% 86% 87%

Ammatilliset sivustot (esim. Lastensuojelun käsikirja, Terveyskylä) 87% 87% 92% 85%

Hakukoneet 85% 84% 86% 85%

Organisaation oma intranet 80% 90% 76% 80%

Viestipalveluja ( esim. WhatsApp, Messenger, Skype) 76% 77% 85% 74%

Eri viranomaisjärjestelmät (esim. Kela, Väestörekisterikeskus) 68% 74% 69% 67%

Sosiaalinen media (Facebook, Instagram, Snapchat jne.) 50% 68% 58% 46%

Webinaarit ja podcastit 36% 55% 55% 29%

Video- ja streamauspalveluja (esim. YouTube, Vimeo, Twitch) 36% 52% 35% 35%

Blogeja (esim. WordPress, Blogger, Tumblr) 14% 32% 17% 12%

Keskustelufoorumeita (esim. Suomi24, Demi, Ask.fm, Jodel, Ylilauta.org) 11% 13% 12% 11%

Video- ja verkkopelit 7% 6% 8% 8%



Digitaalisen median työkalujen 
hyödyntäminen
Työkokemus

Mitä digitaalisen median ja teknologian työkaluja hyödynnät 
työssäsi? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot

Kaikki 
vastaajat 
(n = 464)

0 - 2 
vuotta

3 - 5 
vuotta

6 - 10 
vuotta

11 - 15 
vuotta

16 - 20 
vuotta

Yli 20 
vuotta

Sähköposti 96% 100% 93% 97% 92% 97% 99%

Organisaation omat verkkosivut 90% 82% 84% 88% 89% 94% 94%

Asiakastietojärjestelmä 88% 82% 74% 92% 88% 89% 93%

Järjestöjen ja muiden palveluntuottajien verkkosivut 87% 84% 84% 83% 86% 89% 93%

Ammatilliset sivustot (esim. Lastensuojelun käsikirja, 
Terveyskylä) 87% 87% 84% 85% 82% 90% 92%

Hakukoneet 85% 92% 86% 82% 88% 91% 79%

Organisaation oma intranet 80% 84% 67% 82% 81% 80% 81%

Viestipalveluja ( esim. WhatsApp, Messenger, Skype) 76% 74% 81% 73% 79% 76% 77%

Eri viranomaisjärjestelmät (esim. Kela, Väestörekisterikeskus) 68% 66% 58% 68% 62% 81% 71%

Sosiaalinen media (Facebook, Instagram, Snapchat jne.) 50% 50% 63% 42% 49% 64% 42%

Webinaarit ja podcastit 36% 26% 30% 33% 33% 43% 43%

Video- ja streamauspalveluja (esim. YouTube, Vimeo, Twitch) 36% 24% 35% 29% 43% 40% 42%

Blogeja (esim. WordPress, Blogger, Tumblr) 14% 21% 23% 9% 11% 16% 14%

Keskustelufoorumeita (esim. Suomi24, Demi, Ask.fm, Jodel, 
Ylilauta.org) 11% 11% 14% 10% 9% 10% 16%

Video- ja verkkopelit 7% 11% 14% 7% 5% 9% 5%
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Digitaalisen median työkalujen 
hyödyntäminen
Ikäryhmä

Mitä digitaalisen median ja teknologian työkaluja hyödynnät työssäsi? Valitse 
kaikki sopivat vaihtoehdot

Kaikki 
vastaajat 
(n = 464)

18-35-
vuotiaat 
vastaajat

36-50 
vuotiaat 
vastaajat

Yli 51-
vuotiaat 
vastaajat

Sähköposti 96% 96% 95% 98%

Organisaation omat verkkosivut 90% 82% 91% 90%

Asiakastietojärjestelmä 88% 86% 85% 93%

Järjestöjen ja muiden palveluntuottajien verkkosivut 87% 83% 86% 88%

Ammatilliset sivustot (esim. Lastensuojelun käsikirja, Terveyskylä) 87% 83% 87% 90%

Hakukoneet 85% 86% 88% 82%

Organisaation oma intranet 80% 79% 78% 81%

Viestipalveluja ( esim. WhatsApp, Messenger, Skype) 76% 83% 80% 72%

Eri viranomaisjärjestelmät (esim. Kela, Väestörekisterikeskus) 68% 65% 64% 79%

Sosiaalinen media (Facebook, Instagram, Snapchat jne.) 50% 54% 56% 38%

Webinaarit ja podcastit 36% 30% 39% 33%

Video- ja streamauspalveluja (esim. YouTube, Vimeo, Twitch) 36% 24% 40% 40%

Blogeja (esim. WordPress, Blogger, Tumblr) 14% 18% 15% 11%

Keskustelufoorumeita (esim. Suomi24, Demi, Ask.fm, Jodel, Ylilauta.org) 11% 11% 9% 15%

Video- ja verkkopelit 7% 13% 7% 4%
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Digitaalisen median työkalujen 
hyödyntäminen
Sektori
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Mitä digitaalisen median ja 
teknologian työkaluja hyödynnät 
työssäsi? 
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot

Kaikki 
vastaajat 
(n = 464)

Palvelu-
tarpeen 
arviointi

Sosiaali-
päivystys

Lasten-
suojelun 

avohuolto

Lasten-
suojelun 

sijais-
huolto

Lasten-
suojelun 

jälki-huolto

Perhe-
sosiaali-

työ

Vammais-
palvelut

Oppilas-
huolto

Sähköposti 96% 98% 97% 94% 95% 95% 91% 97% 96%

Organisaation omat verkkosivut 90% 93% 89% 93% 92% 95% 90% 93% 90%

Asiakastietojärjestelmä 88% 95% 94% 93% 96% 95% 96% 93% 90%

Järjestöjen ja muiden palveluntuottajien 
verkkosivut 87% 95% 94% 91% 91% 93% 91% 90% 85%

Ammatilliset sivustot (esim. 
Lastensuojelun käsikirja, Terveyskylä) 87% 100% 97% 97% 96% 98% 94% 93% 85%

Hakukoneet 85% 85% 86% 82% 83% 84% 84% 83% 84%

Organisaation oma intranet 80% 85% 80% 88% 84% 82% 83% 73% 83%

Viestipalveluja (esim. WhatsApp, 
Messenger, Skype) 76% 68% 57% 64% 67% 65% 64% 60% 83%

Eri viranomaisjärjestelmät 68% 90% 91% 90% 84% 86% 86% 87% 53%

Sosiaalinen media (Facebook, 
Instagram, Snapchat jne.) 50% 34% 23% 36% 36% 35% 30% 23% 50%

Webinaarit ja podcastit 36% 46% 57% 37% 42% 49% 49% 50% 40%

Video- ja streamauspalveluja (esim. 
YouTube, Vimeo, Twitch) 36% 20% 20% 20% 22% 21% 29% 17% 44%

Blogeja (esim. WordPress, Blogger, 
Tumblr) 14% 2% 6% 7% 5% 5% 8% 3% 11%

Keskustelufoorumeita (esim. Suomi24, 
Demi, Ask.fm, Jodel, Ylilauta.org) 11% 10% 14% 9% 8% 9% 8% 10% 12%

Video- ja verkkopelit 7% 0 % 0 % 3% 1% 2% 1% 3% 8%



Digitaalisen median työkalujen 
hyödyntäminen
Kaikki vastaajat
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33%

18%

16%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tiedonhaussa

Yhteydenpidossa yhteistyökumppaneihin

Kouluttautumisessa ja ammattitaidon ylläpidossa/kehittämisessä

Viestinnässä (tiedottaminen palveluista)

Asiakastiedon hallinnassa

Yhteydenpidossa lapsiin ja nuoriin

Yhteydenpidossa muihin asiakkaisiin

Etäyhteydet neuvotteluissa

Lasten ja nuorten kohtaamisessa

Muiden asiakkaiden kohtaamisessa

Rakenteellisen sosiaalityön välineenä

Intervention välineenä

Jossain muussa, missä?

Mihin hyödynnät työssäsi digitaalisen median ja teknologian työkaluja? 
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot

Kaikki vastaajat (n = 464)

Jossain muussa, missä?
• Yhteydenpidossa 

vanhempiin ja 
kollegoihin (2 
vastaajaa)

• Sisäiseen viestintään 
(1)

• Koulutus (1)



Digitaalisen median työkalujen 
hyödyntäminen
Vastaajaryhmä
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Mihin hyödynnät työssäsi digitaalisen median ja teknologian 
työkaluja? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

Kaikki 
vastaajat 
(n = 464)

Kunta Yritys Järjestö

Tiedonhaussa 95% 95% 94% 94%

Yhteydenpidossa yhteistyökumppaneihin 89% 88% 91% 93%

Kouluttautumisessa ja ammattitaidon ylläpidossa/kehittämisessä 79% 77% 79% 89%

Viestinnässä (tiedottaminen palveluista) 75% 72% 82% 93%

Asiakastiedon hallinnassa 69% 69% 79% 61%

Yhteydenpidossa lapsiin ja nuoriin 65% 65% 79% 57%

Yhteydenpidossa muihin asiakkaisiin 61% 59% 82% 61%

Etäyhteydet neuvotteluissa 58% 56% 53% 76%

Lasten ja nuorten kohtaamisessa 42% 43% 41% 43%

Muiden asiakkaiden kohtaamisessa 33% 31% 32% 44%

Rakenteellisen sosiaalityön välineenä 18% 18% 24% 15%

Intervention välineenä 16% 14% 24% 22%



Digitaalisen median työkalujen 
hyödyntäminen
Esimiesasema

Mihin hyödynnät työssäsi digitaalisen median ja teknologian 
työkaluja? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot

Kaikki 
vastaajat (n 

= 464)

Esimies, ei 
kohtaa 

lapsia ja 
nuoria

Esimies, 
kohtaa 

lapsia ja 
nuoria

Ei esimies

Tiedonhaussa 95% 97% 95% 94%

Yhteydenpidossa yhteistyökumppaneihin 89% 94% 94% 88%

Kouluttautumisessa ja ammattitaidon ylläpidossa/kehittämisessä 79% 84% 85% 77%

Viestinnässä (tiedottaminen palveluista) 75% 90% 95% 69%

Asiakastiedon hallinnassa 69% 58% 71% 70%

Yhteydenpidossa lapsiin ja nuoriin 65% 10% 64% 71%

Yhteydenpidossa muihin asiakkaisiin 61% 32% 64% 63%

Etäyhteydet neuvotteluissa 58% 81% 81% 51%

Lasten ja nuorten kohtaamisessa 42% 6% 38% 47%

Muiden asiakkaiden kohtaamisessa 33% 6% 32% 35%

Rakenteellisen sosiaalityön välineenä 18% 35% 27% 15%

Intervention välineenä 16% 13% 17% 16%
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Digitaalisen median työkalujen 
hyödyntäminen
Työkokemus
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Mihin hyödynnät työssäsi digitaalisen 
median ja teknologian työkaluja? 
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

Kaikki 
vastaajat 
(n = 464)

0 - 2 
vuotta

3 - 5 
vuotta

6 - 10 
vuotta

11 - 15 
vuotta

16 - 20 
vuotta

Yli 20 
vuotta

Tiedonhaussa 95% 95% 95% 93% 93% 96% 97%

Yhteydenpidossa yhteistyökumppaneihin 89% 89% 91% 84% 86% 91% 95%

Kouluttautumisessa ja ammattitaidon 
ylläpidossa/kehittämisessä 79% 84% 79% 65% 79% 90% 83%

Viestinnässä (tiedottaminen palveluista) 75% 76% 67% 64% 77% 83% 85%

Asiakastiedon hallinnassa 69% 65% 72% 64% 66% 64% 81%

Yhteydenpidossa lapsiin ja nuoriin 65% 54% 72% 67% 64% 63% 66%

Yhteydenpidossa muihin asiakkaisiin 61% 73% 70% 63% 51% 51% 67%

Etäyhteydet neuvotteluissa 58% 57% 47% 56% 53% 64% 67%

Lasten ja nuorten kohtaamisessa 42% 32% 42% 41% 47% 54% 35%

Muiden asiakkaiden kohtaamisessa 33% 35% 35% 28% 28% 44% 34%

Rakenteellisen sosiaalityön välineenä 18% 24% 12% 17% 14% 26% 20%

Intervention välineenä 16% 14% 16% 10% 18% 23% 17%



Digitaalisen median työkalujen 
hyödyntäminen
Ikäryhmä

Mihin hyödynnät työssäsi digitaalisen median ja teknologian 
työkaluja? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

Kaikki 
vastaajat 
(n = 464)

18-35-
vuotiaat 
vastaajat

36-50 
vuotiaat 
vastaajat

Yli 51-
vuotiaat 
vastaajat

Tiedonhaussa 95% 91% 94% 96%

Yhteydenpidossa yhteistyökumppaneihin 89% 97% 85% 90%

Kouluttautumisessa ja ammattitaidon ylläpidossa/kehittämisessä 79% 79% 76% 81%

Viestinnässä (tiedottaminen palveluista) 75% 71% 74% 79%

Asiakastiedon hallinnassa 69% 63% 65% 74%

Yhteydenpidossa lapsiin ja nuoriin 65% 64% 63% 67%

Yhteydenpidossa muihin asiakkaisiin 61% 74% 53% 67%

Etäyhteydet neuvotteluissa 58% 54% 56% 63%

Lasten ja nuorten kohtaamisessa 42% 39% 47% 37%

Muiden asiakkaiden kohtaamisessa 33% 31% 35% 34%

Rakenteellisen sosiaalityön välineenä 18% 19% 18% 18%

Intervention välineenä 16% 16% 17% 15%
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Digitaalisen median työkalujen 
hyödyntäminen
Sektori

Mihin hyödynnät työssäsi digitaalisen 
median ja teknologian työkaluja? 
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot

Kaikki 
vastaajat 
(n = 464)

Palvelu-
tarpeen 
arviointi

Sosiaali-
päivys-

tys

Lasten-
suojelun 

avo-
huolto

Lasten-
suojelun 

sijais-
huolto

Lasten-
suojelun 

jälki-
huolto

Perhe-
sosiaali-

työ

Vammais
-palvelut

Oppilas-
huolto

Tiedonhaussa 95% 90% 97% 96% 95% 95% 95% 93% 96%

Yhteydenpidossa yhteistyökumppaneihin 89% 95% 91% 87% 84% 84% 88% 83% 90%

Kouluttautumisessa ja ammattitaidon 
ylläpidossa/kehittämisessä 79% 76% 83% 79% 79% 80% 78% 80% 76%

Viestinnässä (tiedottaminen palveluista) 75% 66% 71% 64% 68% 68% 71% 80% 83%

Asiakastiedon hallinnassa 69% 63% 69% 65% 69% 66% 62% 73% 74%

Yhteydenpidossa lapsiin ja nuoriin 65% 54% 49% 59% 63% 61% 53% 50% 83%

Yhteydenpidossa muihin asiakkaisiin 61% 66% 57% 58% 64% 59% 62% 67% 60%

Etäyhteydet neuvotteluissa 58% 78% 83% 72% 75% 77% 72% 83% 43%

Lasten ja nuorten kohtaamisessa 42% 27% 20% 32% 29% 29% 28% 27% 60%

Muiden asiakkaiden kohtaamisessa 33% 27% 23% 28% 31% 25% 26% 30% 32%

Rakenteellisen sosiaalityön välineenä 18% 17% 26% 24% 21% 21% 26% 17% 12%

Intervention välineenä 16% 2% 6% 8% 8% 7% 18% 7% 19%
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Digitaalisen sosiaalityön palvelut
Mitä digitaalisia sosiaalityön palveluita kunnassasi / organisaatiossasi on 
käytössä? (104 kommenttia)

• Facebook-sivut/profiili (19 % kommenteista)
• Chat (18 %)
• Verkkosivut (18 %)
• Asiakastietojärjestelmä (11 %)
• Skype (10 %)
• Sähköposti (10 %)
• WhatsApp (8 %)
• Sähköinen asiointi, esim. lomakkeet ja hakemukset (8 %)
• Intranet (7 %)
• Virtu-palvelu (6 %)
• Instagram-sivut (5 %)
• Videopuhelut (5 %)

• Ei mitään (8 %)
• En osaa sanoa (6 %)
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Digitalisaation hyödyntämistä koskeva 
strategia
Kaikki vastaajat
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54%
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Erillinen strategia / toimintasuunnitelma digitaalista
sosiaalityötä varten

Digitaalisuuden mahdollisuudet sosiaalityössä on sisällytetty
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan

Kunnan / Organisaation yhteinen digitalisaatiota ohjaava
strategia

Jokin muu, mikä?

Ei mikään

En osaa sanoa

Onko työyhteisössäsi laadittu digitalisaation hyödyntämistä sosiaalityössä 
koskevia strategioita tai suunnitelmia, jotka ohjaavat työtänne? Valitse kaikki 

sopivat vaihtoehdot.

Kaikki vastaajat (n = 464)

Jokin muu, mikä?
• Suunnitelma digitaalisista 

palveluista (6 vastaajaa)
• Sosiaalisen median ohje (3)
• Viestintäsuunnitelma/ohje (3)
• Tietoturvaohjeistus sekä muut 

ohjeistukset työntekijälle (3)



Digitalisaation hyödyntämistä koskeva 
strategia
Vastaajaryhmä

Onko työyhteisössäsi laadittu digitalisaation hyödyntämistä 
sosiaalityössä koskevia strategioita tai suunnitelmia, jotka 
ohjaavat työtänne? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

Kaikki 
vastaajat 
(n = 464)

Kunta Yritys Järjestö

Erillinen strategia / toimintasuunnitelma digitaalista sosiaalityötä 
varten 1% 1% 3% 4%

Digitaalisuuden mahdollisuudet sosiaalityössä on sisällytetty lasten 
ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan 4% 2% 12% 8%

Kunnan / Organisaation yhteinen digitalisaatiota ohjaava strategia 15% 15% 9% 12%

Jokin muu, mikä? 4% 3% 6% 10%

Ei mikään 25% 24% 30% 27%

En osaa sanoa 54% 56% 48% 44%
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Digitalisaation hyödyntämistä koskeva 
strategia
Esimiesasema
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Onko työyhteisössäsi laadittu digitalisaation 
hyödyntämistä sosiaalityössä koskevia strategioita tai 
suunnitelmia, jotka ohjaavat työtänne? Valitse kaikki 
sopivat vaihtoehdot.

Kaikki 
vastaajat 
(n = 464)

Esimies, ei 
kohtaa 

lapsia ja 
nuoria

Esimies, 
kohtaa 

lapsia ja 
nuoria

Ei esimies

Erillinen strategia / toimintasuunnitelma digitaalista sosiaalityötä 
varten 1% 3% 3% 1%

Digitaalisuuden mahdollisuudet sosiaalityössä on sisällytetty 
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan 4% 7% 9% 2%

Kunnan / Organisaation yhteinen digitalisaatiota ohjaava 
strategia 15% 20% 17% 13%

Jokin muu, mikä? 4% 13% 6% 3%

Ei mikään 25% 37% 32% 22%

En osaa sanoa 54% 27% 38% 61%



Digitalisaation hyödyntämistä koskeva 
strategia
Työkokemus
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Onko työyhteisössäsi laadittu 
digitalisaation hyödyntämistä 
sosiaalityössä koskevia strategioita tai 
suunnitelmia, jotka ohjaavat työtänne? 
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

Kaikki 
vastaajat 
(n = 464)

0 - 2 
vuotta

3 - 5 
vuotta

6 - 10 
vuotta

11 - 15 
vuotta

16 - 20 
vuotta

Yli 20 
vuotta

Erillinen strategia / toimintasuunnitelma 
digitaalista sosiaalityötä varten 1% 3% 2% 0 % 2% 0 % 1%

Digitaalisuuden mahdollisuudet 
sosiaalityössä on sisällytetty lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmaan

4% 3% 0 % 3% 2% 4% 7%

Kunnan / Organisaation yhteinen 
digitalisaatiota ohjaava strategia 15% 11% 16% 10% 10% 17% 24%

Jokin muu, mikä? 4% 3% 5% 3% 9% 1% 2%

Ei mikään 25% 18% 23% 20% 32% 25% 28%

En osaa sanoa 54% 66% 56% 65% 47% 54% 44%



Digitalisaation hyödyntämistä koskeva 
strategia
Ikäryhmä

Onko työyhteisössäsi laadittu digitalisaation hyödyntämistä 
sosiaalityössä koskevia strategioita tai suunnitelmia, jotka 
ohjaavat työtänne? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

Kaikki 
vastaajat 
(n = 464)

18-35-
vuotiaat 
vastaajat

36-50 
vuotiaat 
vastaajat

Yli 51-
vuotiaat 
vastaajat

Erillinen strategia / toimintasuunnitelma digitaalista sosiaalityötä 
varten 1% 1% 2% 0 %

Digitaalisuuden mahdollisuudet sosiaalityössä on sisällytetty 
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan 4% 1% 4% 5%

Kunnan / Organisaation yhteinen digitalisaatiota ohjaava 
strategia 15% 10% 14% 19%

Jokin muu, mikä? 4% 6% 4% 2%

Ei mikään 25% 18% 29% 23%

En osaa sanoa 54% 63% 50% 52%
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Digitalisaation hyödyntämistä koskeva 
strategia
Sektori
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Onko työyhteisössäsi laadittu 
digitalisaation hyödyntämistä 
sosiaalityössä koskevia 
strategioita tai suunnitelmia, 
jotka ohjaavat työtänne? 
Valitse kaikki sopivat 
vaihtoehdot.

Kaikki 
vastaajat 
(n = 464)

Palvelu-
tarpeen 
arviointi

Sosiaali-
päivystys

Lasten-
suojelun 

avo-
huolto

Lasten-
suojelun 

sijais-
huolto

Lasten-
suojelun 

jälki-
huolto

Perhe-
sosiaali-

työ

Vammais
-palvelut

Oppilas-
huolto

Erillinen strategia / 
toimintasuunnitelma digitaalista 
sosiaalityötä varten

1% 0 % 0 % 0 % 1% 0 % 0 % 0 % 1%

Digitaalisuuden mahdollisuudet 
sosiaalityössä on sisällytetty 
lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmaan

4% 0 % 3% 1% 1% 2% 3% 0 % 3%

Kunnan / Organisaation yhteinen 
digitalisaatiota ohjaava strategia 15% 23% 15% 16% 13% 14% 15% 10% 17%

Jokin muu, mikä? 4% 5% 6% 4% 5% 5% 6% 3% 2%

Ei mikään 25% 33% 35% 26% 29% 32% 33% 31% 25%

En osaa sanoa 54% 43% 44% 54% 51% 48% 46% 55% 55%



Toimintaohjeet ja pelisäännöt
Kaikki vastaajat
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Sosiaalisen median hyödyntäminen asiakastyössä

Ulkoisen viestinnän ohje

Verkon hyödyntäminen ammatillisessa
kehittymisessä ja kouluttautumisessa

Asiakastietojärjestelmien oppaat ja ohjeet

Meillä ei ole laadittu toimintaohjeita/pelisääntöjä

En osaa sanoa

Jokin muu, mikä?

Onko työyhteisössäsi laadittu digitaalisen median ja teknologian käyttöä 
ohjaavia toimintaohjeita tai pelisääntöjä? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot, 
joihin työyhteisössäsi on luotu pelisäännöt digitalisaation hyödyntämiselle.

Kaikki vastaajat (n = 464)

Jokin muu, mikä?
• Tietoturva- ja 

tietosuojaohjeet (9 
vastaajaa)

• Sosiaalisen median 
ohjeet (5)

• Viestintäohjeet (2)



Toimintaohjeet ja pelisäännöt
Vastaajaryhmä

Onko työyhteisössäsi laadittu digitaalisen median ja teknologian 
käyttöä ohjaavia toimintaohjeita tai pelisääntöjä? Valitse kaikki 
sopivat vaihtoehdot, joihin työyhteisössäsi on luotu pelisäännöt 
digitalisaation hyödyntämiselle.

Kaikki 
vastaajat 
(n = 464)

Kunta Yritys Järjestö

Sosiaalisen median hyödyntäminen asiakastyössä
22% 15% 47% 48%

Ulkoisen viestinnän ohje
41% 37% 53% 60%

Verkon hyödyntäminen ammatillisessa kehittymisessä ja 
kouluttautumisessa

16% 13% 32% 21%

Asiakastietojärjestelmien oppaat ja ohjeet
53% 51% 74% 48%

Meillä ei ole laadittu toimintaohjeita/pelisääntöjä
11% 12% 6% 8%

En osaa sanoa
27% 31% 6% 15%
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Toimintaohjeet ja pelisäännöt
Esimiesasema 

Onko työyhteisössäsi laadittu digitaalisen median ja 
teknologian käyttöä ohjaavia toimintaohjeita tai pelisääntöjä? 
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot, joihin työyhteisössäsi on 
luotu pelisäännöt digitalisaation hyödyntämiselle.

Kaikki 
vastaajat 
(n = 464)

Esimies, ei 
kohtaa lapsia 

ja nuoria

Esimies, 
kohtaa lapsia 

ja nuoria
Ei esimies

Sosiaalisen median hyödyntäminen asiakastyössä 22% 26% 36% 18%

Ulkoisen viestinnän ohje 41% 58% 51% 37%

Verkon hyödyntäminen ammatillisessa kehittymisessä ja 
kouluttautumisessa 16% 16% 28% 13%

Asiakastietojärjestelmien oppaat ja ohjeet 53% 52% 68% 49%

Meillä ei ole laadittu toimintaohjeita/pelisääntöjä 11% 13% 13% 10%

En osaa sanoa 27% 10% 10% 33%
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Toimintaohjeet ja pelisäännöt
Työkokemus
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Onko työyhteisössäsi laadittu digitaalisen 
median ja teknologian käyttöä ohjaavia 
toimintaohjeita tai pelisääntöjä? Valitse 
kaikki sopivat vaihtoehdot, joihin 
työyhteisössäsi on luotu pelisäännöt 
digitalisaation hyödyntämiselle.

Kaikki 
vastaajat 
(n = 464)

0 - 2 
vuotta

3 - 5 
vuotta

6 - 10 
vuotta

11 - 15 
vuotta

16 - 20 
vuotta

Yli 20 
vuotta

Sosiaalisen median hyödyntäminen 
asiakastyössä 22% 18% 16% 24% 17% 24% 27%

Ulkoisen viestinnän ohje 41% 34% 47% 36% 32% 40% 57%

Verkon hyödyntäminen ammatillisessa 
kehittymisessä ja kouluttautumisessa 16% 8% 9% 10% 20% 23% 20%

Asiakastietojärjestelmien oppaat ja ohjeet 53% 45% 49% 49% 49% 53% 67%

Meillä ei ole laadittu toimintaohjeita/pelisääntöjä 11% 5% 9% 14% 18% 10% 6%

En osaa sanoa 27% 32% 35% 29% 29% 26% 19%



Toimintaohjeet ja pelisäännöt
Ikäryhmä

Onko työyhteisössäsi laadittu digitaalisen median ja teknologian 
käyttöä ohjaavia toimintaohjeita tai pelisääntöjä? Valitse kaikki 
sopivat vaihtoehdot, joihin työyhteisössäsi on luotu pelisäännöt 
digitalisaation hyödyntämiselle.

Kaikki 
vastaajat 
(n = 464)

18-35-
vuotiaat 
vastaajat

36-50 
vuotiaat 
vastaajat

Yli 51-
vuotiaat 
vastaajat

Sosiaalisen median hyödyntäminen asiakastyössä 22% 11% 25% 22%

Ulkoisen viestinnän ohje 41% 34% 41% 44%

Verkon hyödyntäminen ammatillisessa kehittymisessä ja 
kouluttautumisessa 16% 9% 16% 18%

Asiakastietojärjestelmien oppaat ja ohjeet 53% 43% 52% 59%

Meillä ei ole laadittu toimintaohjeita/pelisääntöjä 11% 14% 10% 11%

En osaa sanoa 27% 34% 26% 24%

9.10.2018 74



Toimintaohjeet ja pelisäännöt
Sektori
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Onko työyhteisössäsi laadittu 
digitaalisen median ja 
teknologian käyttöä ohjaavia 
toimintaohjeita tai 
pelisääntöjä? 
Valitse kaikki sopivat 
vaihtoehdot, joihin 
työyhteisössäsi on luotu 
pelisäännöt digitalisaation 
hyödyntämiselle.

Kaikki 
vastaajat 
(n = 464)

Palvelu-
tarpeen 
arviointi

Sosiaali-
päivystys

Lasten-
suojelun 

avo-
huolto

Lasten-
suojelun 

sijais-
huolto

Lasten-
suojelun 

jälki-
huolto

Perhe-
sosiaali-

työ

Vammais-
palvelut

Oppilas-
huolto

Sosiaalisen median 
hyödyntäminen asiakastyössä 22% 15% 14% 15% 17% 12% 14% 17% 17%

Ulkoisen viestinnän ohje 41% 39% 40% 36% 38% 35% 38% 40% 38%

Verkon hyödyntäminen 
ammatillisessa kehittymisessä ja 
kouluttautumisessa

16% 15% 17% 10% 14% 12% 14% 20% 17%

Asiakastietojärjestelmien oppaat 
ja ohjeet 53% 66% 60% 53% 51% 51% 57% 63% 51%

Meillä ei ole laadittu 
toimintaohjeita/pelisääntöjä 11% 10% 14% 12% 14% 16% 14% 13% 13%

En osaa sanoa 27% 27% 17% 26% 26% 28% 28% 23% 33%



Nuorten osallistaminen
Kaikki vastaajat
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40%

33%

26%

19%

16%

9%

8%

5%

34%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Keräämme lapsilta ja nuorilta palautetta

Jaamme tietoa eri tavoin (esim. nuorille suunnatut somepostaukset ja
blogit)

Tarjoamme sähköisen yhteydenpitokanavan omaan sosiaalityöntekijään

Jaamme lasten ja nuorten kertomia tarinoita viestintäkanavissamme

Lapset ja nuoret osallistuvat tapahtumien tai palveluiden markkinointiin
tai viestintään

Kehitämme palveluita yhdessä lasten ja nuorten kanssa sähköisellä
alustalla

Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus tuottaa tietoa omaan prosessiinsa
sähköisesti

Lapsilla ja nuorilla on sähköisesti pääsy asiakastietojärjestelmään
kirjattuihin tietoihin (esim. asiakasportaali tai Kanta)

Emme hyödynnä

Jokin muu, mikä?

Miten työyhteisössänne hyödynnetään digitaalista mediaa ja teknologiaa 
nuorten osallistamisessa? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

Kaikki vastaajat (n = 464)

Jokin muu, mikä?
• Sähköinen yhteydenpitokanava (6 

vastaajaa)
• Lapset suunnittelevat tapahtumia 

(1)
• Reaaliaikainen palaute (1)



Nuorten osallistaminen
Vastaajaryhmä
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Miten työyhteisössänne hyödynnetään digitaalista mediaa ja 
teknologiaa nuorten osallistamisessa? Valitse kaikki sopivat 
vaihtoehdot.

Kaikki 
vastaajat  
(n = 464)

Kunta Yritys Järjestö

Keräämme lapsilta ja nuorilta palautetta 40% 29% 79% 82%

Jaamme tietoa eri tavoin (esim. nuorille suunnatut somepostaukset 
ja blogit) 33% 30% 21% 58%

Tarjoamme sähköisen yhteydenpitokanavan omaan 
sosiaalityöntekijään 26% 30% 12% 12%

Jaamme lasten ja nuorten kertomia tarinoita viestintäkanavissamme 19% 9% 36% 70%

Lapset ja nuoret osallistuvat tapahtumien tai palveluiden 
markkinointiin tai viestintään 16% 13% 12% 36%

Kehitämme palveluita yhdessä lasten ja nuorten kanssa sähköisellä 
alustalla 9% 6% 21% 20%

Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus tuottaa tietoa omaan 
prosessiinsa sähköisesti 8% 6% 21% 10%

Lapsilla ja nuorilla on sähköisesti pääsy asiakastietojärjestelmään 
kirjattuihin tietoihin (esim. asiakasportaali tai Kanta) 5% 5% 3% 4%

Emme hyödynnä 34% 40% 9% 10%



Nuorten osallistaminen
Esimiesasema
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Miten työyhteisössänne hyödynnetään digitaalista 
mediaa ja teknologiaa nuorten osallistamisessa? 
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

Kaikki vastaajat 
(n = 464)

Esimies, ei 
kohtaa lapsia ja 

nuoria

Esimies, kohtaa 
lapsia ja nuoria Ei esimies

Keräämme lapsilta ja nuorilta palautetta 40% 48% 58% 34%

Jaamme tietoa eri tavoin (esim. nuorille suunnatut 
somepostaukset ja blogit) 33% 34% 29% 34%

Tarjoamme sähköisen yhteydenpitokanavan omaan 
sosiaalityöntekijään 26% 31% 26% 26%

Jaamme lasten ja nuorten kertomia tarinoita 
viestintäkanavissamme 19% 21% 29% 17%

Lapset ja nuoret osallistuvat tapahtumien tai palveluiden 
markkinointiin tai viestintään 16% 14% 20% 16%

Kehitämme palveluita yhdessä lasten ja nuorten kanssa 
sähköisellä alustalla 9% 17% 11% 8%

Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus tuottaa tietoa omaan 
prosessiinsa sähköisesti 8% 7% 13% 7%

Lapsilla ja nuorilla on sähköisesti pääsy 
asiakastietojärjestelmään kirjattuihin tietoihin (esim. 
asiakasportaali tai Kanta)

5% 7% 3% 5%

Emme hyödynnä 34% 31% 29% 35%



Nuorten osallistaminen
Työkokemus
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Miten työyhteisössänne hyödynnetään 
digitaalista mediaa ja teknologiaa nuorten 
osallistamisessa? Valitse kaikki sopivat 
vaihtoehdot.

Kaikki 
vastaajat 
(n = 464)

0 - 2 
vuotta

3 - 5 
vuotta

6 - 10 
vuotta

11 - 15 
vuotta

16 - 20 
vuotta

Yli 20 
vuotta

Keräämme lapsilta ja nuorilta palautetta 40% 46% 38% 32% 36% 50% 41%

Emme hyödynnä 34% 41% 33% 38% 36% 28% 28%

Jaamme tietoa eri tavoin (esim. nuorille suunnatut 
somepostaukset ja blogit) 33% 27% 33% 29% 32% 38% 36%

Tarjoamme sähköisen yhteydenpitokanavan omaan 
sosiaalityöntekijään 26% 24% 18% 26% 23% 28% 35%

Jaamme lasten ja nuorten kertomia tarinoita 
viestintäkanavissamme 19% 38% 20% 13% 15% 24% 18%

Lapset ja nuoret osallistuvat tapahtumien tai 
palveluiden markkinointiin tai viestintään 16% 11% 20% 9% 17% 19% 22%

Kehitämme palveluita yhdessä lasten ja nuorten 
kanssa sähköisellä alustalla 9% 0 % 13% 5% 13% 12% 10%

Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus tuottaa tietoa 
omaan prosessiinsa sähköisesti 8% 11% 3% 7% 6% 7% 13%

Lapsilla ja nuorilla on sähköisesti pääsy 
asiakastietojärjestelmään kirjattuihin tietoihin (esim. 
asiakasportaali tai Kanta)

5% 0 % 3% 6% 9% 1% 4%



Nuorten osallistaminen
Ikäryhmä
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Miten työyhteisössänne hyödynnetään digitaalista 
mediaa ja teknologiaa nuorten osallistamisessa? 
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

Kaikki vastaajat 
(n = 464)

18-35-vuotiaat 
vastaajat

36-50 vuotiaat 
vastaajat

Yli 51-vuotiaat 
vastaajat

Keräämme lapsilta ja nuorilta palautetta 40% 42% 41% 35%

Jaamme tietoa eri tavoin (esim. nuorille suunnatut 
somepostaukset ja blogit) 33% 30% 36% 29%

Tarjoamme sähköisen yhteydenpitokanavan omaan 
sosiaalityöntekijään 26% 20% 26% 31%

Jaamme lasten ja nuorten kertomia tarinoita 
viestintäkanavissamme 19% 23% 21% 15%

Lapset ja nuoret osallistuvat tapahtumien tai palveluiden 
markkinointiin tai viestintään 16% 12% 16% 19%

Kehitämme palveluita yhdessä lasten ja nuorten kanssa 
sähköisellä alustalla 9% 6% 11% 4%

Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus tuottaa tietoa omaan 
prosessiinsa sähköisesti 8% 6% 7% 9%

Lapsilla ja nuorilla on sähköisesti pääsy 
asiakastietojärjestelmään kirjattuihin tietoihin (esim. 
asiakasportaali tai Kanta)

5% 1% 6% 4%

Emme hyödynnä 34% 39% 28% 38%



Nuorten osallistaminen
Sektori

Miten työyhteisössänne 
hyödynnetään digitaalista mediaa ja 
teknologiaa nuorten 
osallistamisessa? Valitse kaikki 
sopivat vaihtoehdot.

Kaikki 
vastaajat 
(n = 464)

Palvelu-
tarpeen 
arviointi

Sosiaali-
päivys-

tys

Lasten-
suojelun 

avo-
huolto

Lasten-
suojelun 

sijais-
huolto

Lasten-
suojelun 

jälki-
huolto

Perhe-
sosiaali-

työ

Vammais
-palvelut

Oppilas-
huolto

Keräämme lapsilta ja nuorilta 
palautetta 39% 13% 17% 24% 25% 23% 20% 7% 36%

Jaamme tietoa eri tavoin (esim. nuorille 
suunnatut somepostaukset ja blogit) 33% 18% 23% 21% 20% 19% 16% 25% 47%

Tarjoamme sähköisen 
yhteydenpitokanavan omaan 
sosiaalityöntekijään

26% 23% 34% 45% 43% 37% 29% 32% 20%

Jaamme lasten ja nuorten kertomia 
tarinoita viestintäkanavissamme 19% 3% 0 % 9% 7% 4% 4% 0 % 12%

Lapset ja nuoret osallistuvat 
tapahtumien tai palveluiden 
markkinointiin tai viestintään

16% 0 % 0 % 4% 4% 4% 6% 4% 23%

Kehitämme palveluita yhdessä lasten 
ja nuorten kanssa sähköisellä alustalla 9% 3% 6% 5% 4% 5% 5% 4% 8%

Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus 
tuottaa tietoa omaan prosessiinsa 
sähköisesti

8% 3% 3% 7% 7% 7% 6% 4% 9%

Lapsilla ja nuorilla on sähköisesti pääsy 
asiakastietojärjestelmään kirjattuihin 
tietoihin (esim. asiakasportaali tai 
Kanta)

5% 3% 3% 1% 1% 2% 4% 7% 8%

Emme hyödynnä 34% 67% 57% 44% 47% 49% 52% 57% 31%

9.10.2018 81



Miten haluaisit hyödyntää 
tulevaisuudessa
Miten haluaisit hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa sosiaalityössä 
tulevaisuudessa? (133 kommenttia)

• Yhteydenpitovälineenä asiakkaisiin / muihin yhteistyötahoihin (33 % 
kommenteista)

• Asiakaskohtaamisissa (15 %)

• Tiedottamisessa (8 %)

• Osallistamisessa (7 %)

• Lasten ja nuorten tavoittamisessa (7 %)

• Sähköisessä asioinnissa (4 %)

• En osaa sanoa (11 %)
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Tiivistelmä
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69%

31%

Haluatko sähköisen tiivistelmän tutkimuksen keskeisistä löydöksistä?

Kyllä

En



YHTEENVETO
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Yhteenveto
• Vastaajat suhtautuvat yleisesti ottaen positiivisesti digitaaliseen mediaan ja 

teknologian hyödyntämiseen sosiaalityössä
– 94 % vastanneista haluaa pysyä kartalla lasten ja nuorten suosimista digitaalisista kanavista; 86 

% kokee, että digitaalista mediaa ja teknologiaa tulee hyödyntää sosiaalityössä enemmän ja 79 
% vastaajista katsoo, että sosiaalityön tulee toimia digitaalisissa ympäristöissä

– Sen sijaan vain 37 % vastaajista kokee, että lasten ja nuorten kohtaamista digitaalisissa 
ympäristöissä on yhtä aitoa kuin heidän kohtaaminen kasvokkain ja 58 % vastaajista katsoo, 
että digitaalisen median ja teknologian hyötyä sosiaalityössä on vaikea hahmottaa

• 84 % vastaajista on sitä mieltä, että heidän työyhteisössään tunnistetaan yhteiskunnan 
digitalisoitumisen mukanaan tuomat vaikutukset nuorten elämään ja vain 23 % 
vastaajista näkee, että heidän työyhteisössään suhtaudutaan epäilevästi digitalisaation 
mahdollisuuksiin sosiaalityössä
– Kuitenkin vain 60 % vastaajista on sitä mieltä, että heidän työyhteisössään ollaan valmiita 

kokeilemaan uusia digitaalista mediaa ja teknologiaa hyödyntäviä toimintamalleja ja palveluita
– Vain 43 % vastaajista kokee, että heidän työyhteisössään tunnistetaan digitalisaation tuomien 

mahdollisuuksien hyödyntäminen lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa

• 58 % vastaajista arvioi oman osaamisensa digitaalisen median ja teknologian 
hyödyntämiseksi työssään erittäin tai jokseenkin hyväksi, kun 38 % arvioi osaamisensa 
erittäin tai jokseenkin huonoksi
– Etenkin nuoremmat vastaajat ja alalla vasta muutaman vuoden olleet kokivat osaamisensa 

hyväksi
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Yhteenveto
• Kaksi kolmasosaa vastaajista (66 %) kertoo, ettei heidän työyhteisössään ole annettu 

koulutusta digitaalisen median ja teknologian hyödyntämisessä  

• 63 % vastaajista kertoo, että he hyödyntävät vähän, erittäin vähän tai eivät ollenkaan 
erilaisia digitaalisen median ja teknologian työkaluja työssään. Vastaavasti 37 % 
vastaajista hyödyntää erilaisia työkaluja työssään paljon tai erittäin paljon
– Järjestöissä työskentelevistä vastaajista 62 % ja yrityksissä työskentelevistä 59 % hyödyntää 

erilaisia työkaluja paljon tai erittäin paljon työssään
– Lähes kaikilla (97 %) vastaajista on käytössä matkapuhelin verkkoyhteyhdellä, 79 % kannettava 

tietokone ja 45 % pöytätietokone

• Vastaajat hyödyntävät työssään eniten sähköpostia (96 %), organisaation omia 
verkkosivuja (90 %), asiakastietojärjestelmiä (88%), järjestöjen ja muiden 
palveluntuottajien verkkosivuja (87 %), ammatillisia sivustoja (87 %), hakukoneita (85 
%), organisaation omaa intranettiä (80 %) sekä viestipalveluja (76 %)

• Digitaalisen median työkaluja hyödynnetään ennen kaikkea tiedonhaussa (95 %), 
yhteydenpidossa yhteistyökumppaneihin (89 %), kouluttautumisessa ja ammattitaidon 
ylläpidossa/kehittämisessä (79 %), viestinnässä (75 %) sekä asiakastiedon hallinnassa 
(69 %)
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Yhteenveto
• Vain 1 % vastaajista kertoo, että heillä on organisaatiossaan erillinen strategia / 

toimintasuunnitelma digitaalista sosiaalityötä varten ja vain 4 % vastaajista 
digitaalisuuden mahdollisuudet on sisällytetty  lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmaan. 15 % vastaajista kunnan /organisaation yleisessä 
digitalisaatiota ohjaavassa strategiassa on mainita digitaalisesta sosiaalityöstä
– Yli puolet vastaajista (54 %) ei osannut sanoa, onko heidän työyhteisössään laadittu 

digitalisaation hyödyntämistä sosiaalityössä koskevia strategioita tai suunnitelmia ja 25 % 
kertoi, että heillä ei ole tehty mitään suunnitelmia

• Työyhteisöissä ei olla juurikaan laadittu digitaalisen median ja teknologian käyttöä 
ohjaavia toimintaohjeita / pelisääntöjä
– Asiakastietojärjestelmien oppaat ja ohjeet löytyy 53 % vastaajista, 41 % on ulkoisen viestinnän 

ohje, 22 % ohje sosiaalisen median hyödyntämisestä asiakastyössä ja 16 % on ohje siitä, miten 
hyödyntää verkkoa ammatillisessa kouluttautumisessa ja kehittymisessä

– 27 % vastaajista ei osannut sanoa, onko heille laadittu toimintaohjeita ja 11 % vastaajista tiesi, 
ettei heille ole laadittu mitään toimintaohjeita

• Nuorten osallistamisessa digitaalista mediaa ja teknologiaa hyödynnetään 
vaihtelevasti, kolmannes vastaajista (34 %) kertoo, ettei heillä hyödynnetä digitaalista 
mediaa lainkaan nuorten osallistamisessa
– Eniten digitaalista mediaa hyödynnetään palautteen keräämisessä nuorilta (40 %), tiedon 

jakamisessa nuorille (33 %) ja yhteydenpitokanavana omaan sosiaalityöntekijään (26 %)
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Kiitos!
Lisätietoja antaa:
Riikka Vaaja
+358 44 305 6027
riikka.vaaja@aularesearch.fi

Jukka Savinainen
jukka.savinainen@aularesearch.fi
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265 pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo

LIITE 5



Videopuhelut asiakastyössä
Sonja Soini, Pelastakaa Lapset ry ja Kati Kyyrö, Punainen Risti



Koulutus syntyi yhteisestä kehittämisestä

Pelastakaa Lapset ry:n Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena -hanke ja 
Punaisen Ristin Espoon Nuorten turvatalo ryhtyivät vuonna 2019 kehittämään 
sähköistä perhetyötä. Yhteiset opit ja oivallukset on koottu tähän Videopuhelut 
asiakastyössä -koulutukseen. 

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat hyödyntää videopuheluita asiakastyössä.

Koulutus koostuu videosta ja tästä diaesityksestä, jotka täydentävät toisiaan.
Vuorovaikutus videopuhelussa -video keskittyy vuorovaikutukseen ja diaesitys 
videopuhelun tekniseen toteutukseen. Molempia saa vapaasti esittää ja niihin saa 
viitata. Muokkaaminen tai hyödyntäminen ilman lähdeviitettä ei ole sallittua.



Sisällys
1. Videopuhelut asiakastyössä – miksi ja milloin?
2. Mitä laitteita tarvitaan?
3. Laitteisiin liittyviä huomioita
4. Työntekijän osaaminen
5. Asiakkaan kanssa keskusteltavaa
6. Muistilista työn avuksi



Videopuhelut asiakastyössä

Miksi
• Videopuhelut tarjoavat joustavan mahdollisuuden vuorovaikutukselle

Missä tilanteissa
• Kun videopuhelut sopivat asiakkaan arkeen
• Kun halutaan vuorovaikutusta, joka ei ole sidottu paikkaan
• Kun on mahdollista sitoutua yhteisiin pelisääntöihin
• Kun ei ole mahdollista tavata kasvokkain (esim. osapuolet eri maissa tai asiakas 

on vankilassa)
• Sopii sekä useamman ihmisen tapaamisiin että yksilötapaamisiin
• Kun yhdessä niin sovitaan

Miksi ja milloin?



Mitä laitteita tarvitaan? 1/2
Sekä työntekijällä että asiakkaalla tulee olla käytössä tarvittavat laitteet, ohjelmistot ja yhteydet. 
• Jos asiakkaalla ei ole niitä omasta takaa tai niiden tietosuoja ei ole riittävä, niin vaihtoehtona on lainata 

tarvikkeet asiakkaalle.

Laitteet
• Tarvitaan laite, jossa on internetyhteys, kamera ja ohjelmisto videopuheluiden soittamiseen. Mobiilipuhelin 

tai kannettava tietokone ovat useimmiten riittäviä tähän tarkoitukseen.

Ohjelmistot
• Vaihtoehtoja on useita erilaisia ja eri hintaisia. Valinnan tekemisessä kannattaa hyödyntää oman 

organisaation it-ammattilaisten osaamista.
• Ohjelmiston valinnassa olennaisia valintakriteerejä ovat riittävä tietosuoja ja se, että asiakas pystyy ja 

haluaa käyttää kyseistä ohjelmistoa.
• Riittävä tietosuojan taso riippuu lainsäädännöstä ja siitä, mitä halutaan

• On tärkeää tutustua ohjelmiston käyttöehtoihin! Huomiota tulee kiinnittää erityisesti: mitä dataa 
ohjelmisto kerää ja mihin ne tallennetaan.

• Jos ohjelmisto ei vastaa haluttua tietosuojan tasoa, tulee valita toinen vaihtoehto



Mitä laitteita tarvitaan? 2/2
Yhteydet
• Onko käytettävissä oleva internet-yhteys riittävä? Onko käytössä palomuureja, 

jotka voivat estää videopuhelut?
• Myös tässä kannattaa hyödyntää it-ammattilaisten osaamista

Saavutettavuus
• Saavutettavuus on verkkopalvelujen esteettömyyttä

• suosittelemme valitsemaan saavutettavan vaihtoehdon, vaikka siihen ei olisi 
velvoitetta

• Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria ja osaa 
yksityisen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia

• Kaiken tarvittavan tiedon löydät: 



Laitteisiin liittyviä huomioita
• Laitteen asetuksista tulee laittaa pois päältä kaikki ilmoitukset, jotta ne eivät häiritse 

keskittymistä videopuhelun aikana.
• Tämä on erityisen tärkeää myös tietosuojan kannalta, jos videopuhelua hyödynnetään 

ryhmätapaamisessa niin, että asiakkaita on samassa tilassa työntekijän kanssa.
• Kannattaisiko videopuheluita varten olla oma laitteensa, jossa ei ole muita ohjelmia? Tällöin 

laite voi olla jaetussa käytössä.
• Tätä valintaa tehdessä tulee huomioida asiakkaan näkökulma. Haluaako myös hän aloittaa 

videopuheluita työntekijän suuntaan tai onko ohjelmalla tarkoitus lähettää myös viestejä? Silloin 
jokaisella työntekijällä tulee olla oma laite.

• Laitetta tulisi pyrkiä käyttämään niin, että se rajoittaa luonnollista vuorovaikutusta 
mahdollisimman vähän.

• Tämä pätee erityisesti ryhmätapaamisiin. Miten kamera asetetaan niin, että kaikki näkyvät 
puhelussa, mutta osallistujien ei tarvitse istua sumpussa? Tuleeko käyttää useampaa kameraa?

• Käy asiakkaan kanssa läpi, millaisia asetuksia hänen laitteessaan mahdollisesti täytyy ottaa 
huomioon

• Esim. Whatsappin oletusasetus on, että sisältö tallentuu pilveen. Se on ongelma tietosuojan 
kannalta, mutta asetuksen saa pois päältä.



Työntekijän osaaminen
• Videopuheluita voi käyttää monella tavalla ja moneen tarkoitukseen. Siksi 

työntekijällä ja mahdollisella tiimillä tulee olla aikaa pohtia, mitä 
videopuheluiden käyttäminen heidän työnsä kontekstissa tarkoittaa ja 
mikä on tarkoituksenmukainen käyttötapa. Suosittelemme lämpimästi 
asian pohtimista yhdessä asiakkaiden kanssa!

• Työntekijällä tulee olla tarvitsemansa aika ja tuki videopuheluiden 
kokeilemiseen ja harjoittelemiseen.

• Uuden työtavan ja teknologian opetteleminen aiheuttaa monille jännitystä. 
Johdon ja tiimin tulee hyväksyä mahdollinen epävarmuus ja tukea sen yli 
pääsemisessä. Yleensä yksi kokeilukerta auttaa jännitykseen jo paljon.



Asiakkaan kanssa keskusteltavaa
• Miksi videopuheluita käytetään?
• Sopiiko videopuheluiden käyttäminen asiakkaan arkeen?
• Osaako ja haluaako asiakas käyttää videopuheluita?
• Onko asiakkaalla tarvittavat laitteet? Jos ei, mistä ne saadaan?
• Huomioitavat tietosuoja-asiat

• Täytyykö esim. asiakkaan laitteen asetuksia muuttaa jollakin tavalla?
• Yhteisistä pelisäännöistä sopiminen

• Hyvä lähtökohta on, että asiakkaalla on oikeus tallentaa puhelut halutessaan, mutta niitä ei 
saa julkaista tai näyttää ulkopuolisille. Julkaisukielto pätee erityisesti, jos puheluissa 
keskustellaan myös muista ihmisistä kuin asiakkaasta itsestään.

• Tallentaako työntekijä puhelut tai tekeekö hän kirjauksia? Kenellä kaikilla on oikeus nähdä 
tallenteet tai kirjaukset?

• Voiko puheluita soittaa koska tahansa vai sovitaanko niiden ajankohta aina etukäteen?



Muistilista
Mitä tarvitaan?
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Perhetyössä tarvitaan 
digitaalisia työkaluja

Perhetyö on työtä perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi ja tukemiseksi. Perhetyössä sopivat 
menetelmät ja työkalut pyritään valitsemaan aina kunkin perheen toiveiden mukaisesti ja 
tilanteeseen sopivasti. Perhetyöhön sopivia digitaalisia työkaluja ei silti juurikaan vielä ole.

• työskennellä entistä 
joustavammin perheen 
arkeen sopivasti

• tarjota tukea 
yhdenvertaisemmin 
paikkakunnasta 
riippumatta

• motivoida ja sitouttaa 
perheenjäsenet 
työskentelyyn entistä 
paremmin heille 
mieluisilla tavoilla.

Digitaalisten työkalujen avulla perhetyössä voitaisiin:

KANNANOTTOKANNANOTTO



KANNANOTTO

Koronapandemia on nostanut akuutisti esille tarpeen kehittää etätyöskentelyn tapoja osana las-

ten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukevaa työskentelyä, mutta digitaaliset työkalut olisivat 

hyödyllisiä myös niin sanottuina normaaliaikoina. Videopuheluita on jo hyödynnetty, mutta 

palveluiden digitalisaatio antaisi perhetyölle ja laajemmin sosiaalityön kentälle paljon enem-

mänkin mahdollisuuksia. On kuitenkin huomioitava, etteivät monet tutut perhetyön menetel-

mät, kuten nallekortit ja muut kasvokkaisissa kohtaamisissa käytettävät menetelmät, sovi kovin 

hyvin käytettäväksi etänä. Työkalupakkiin tarvitaan täytettä. 

Ideoimme ratkaisuja #Digiperhetyön kehittämisverkostossa. Verkoston fasilitoinnista vasta-

sivat Pelastakaa Lapset ry, Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalot ja Itsenäisyyden juhla-

vuoden lastensäätiö Itla. Verkosto työskenteli verkkoalustalla syksyn 2020 ajan ja siihen osallis-

tui 50 henkilöä eri organisaatioista.

Kehittämisverkoston tavoitteena oli saada kuvattua, millaisia uusia digitaalisia työkaluja per-

hetyössä tarvitaan ja millaisiin tilanteisiin nämä työkalut tuovat ratkaisuja. Näistä tarpeista ja 

ideoista kerromme tässä kannanotossa.

Digitaalisia työkaluja ja työmenetelmiä perheiden
yksilöllisiin tilanteisiin 

Asiakastyö monipuolistuu ja ammattilaisen ja asiakkaan yhteinen aika lisääntyy, kun tarjotaan 

mahdollisuus hybridityöskentelyyn. Hybridityöskentelyssä yhdistetään kasvokkainen työsken-

tely ajasta ja paikasta riippumattomaan työskentelyyn perheen tarpeiden mukaisesti. 

• Tarvitaan työkaluja, joiden avulla perheenjäsenet voivat sovitusti tehdä itsearviointia, 

taitoharjoittelua ja muuta tavoitteiden mukaista työskentelyä kasvokkaisten tapaamis-

ten välissä. Kasvokkaisessa tapaamisessa aika voidaan käyttää kohtaamiseen ja keskus-

telemiseen.

• Tarvitaan työkaluja, joiden avulla dokumentoidaan ja tallennetaan tietoa reaaliajassa 

ja joita voidaan hyödyntää myös kasvokkaisissa tapaamisissa. Näin tavoitteiden asetta-

minen, tavoitteiden toteutumisen ja työskentelyn edistymisen seuranta, arviointi sekä 

raportointi on mahdollista toteuttaa reaaliajassa. Kun työskentely tallentuu tapaamisen 

aikana, työntekijän kirjaamis- ja dokumentointityö vähenee ja asiaan on mahdollista pa-

lata joustavasti myöhemmin.

Perheen auttamiseen voidaan valita sopivat ja tarkoituksenmukaiset työmenetelmät, kun käy-

tössä on menetelmäkirjasto, joka sisältää erilaisia digitaalisia menetelmiä ja työkaluja eri tarkoi-

tuksiin. 

• Tarvitaan pelillisiä elementtejä sisältäviä työkaluja, joiden avulla on mahdollista virittäy-

tyä työskentelyyn, tukea vuorovaikutusta ja motivoida lasta sekä nuorta työskentelyyn.

• Tarvitaan erilaisia työmenetelmiä kokoava kirjasto sekä perheen että ammattilaisen 

käyttöön. Perheen tilanteen mukaan menetelmäkirjastosta on mahdollista ottaa jousta-

vasti käyttöön erilaisia tutkittuun tietoon pohjautuvia työmenetelmiä. Vanhemman on 

mahdollista löytää tukea ja vinkkejä erilaisiin arjen tilanteisiin. Menetelmäkirjasto voi 
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• Tarvitaan erilaisia työmenetelmiä kokoava kirjasto sekä perheen että ammattilaisen 

käyttöön. Perheen tilanteen mukaan menetelmäkirjastosta on mahdollista ottaa jousta-

vasti käyttöön erilaisia tutkittuun tietoon pohjautuvia työmenetelmiä. Vanhemman on 

mahdollista löytää tukea ja vinkkejä erilaisiin arjen tilanteisiin. Menetelmäkirjasto voi 

sisältää pelejä ja testejä, itsearviointityökaluja, psykoedukaatiota sisältäviä testejä, väli-

neitä tunne- ja taitoharjoitteluun sekä voimavaratyöskentelyyn.

• Tarvitaan asiakkaan käyttöön luotu palvelukartasto, jossa sekä julkisen että kolmannen 

sektorin palvelut löytyvät yhdestä paikasta. 

Lapsen, perheen ja eri ammattilaisten yhteinen työskentely on mahdollista kaikille osapuolille 

avointen ja vuorovaikutteisten digitaalisten työkalujen avulla.

• Tarvitaan turvallinen alusta, jossa eri alojen ammattilaiset, vanhempi ja lapsi näkevät 

samat tiedot ja kirjaukset reaaliajassa. Lapsella ja vanhemmilla tulisi olla mahdollisuus 

kommentoida ja osallistua kirjaamiseen. 

• Tarvitaan yhteinen työkalu, joka tuo työskentelyprosessin (tavoitteet, suunnitelma, ai-

kataulu) yhdenmukaisesti ja reaaliaikaisesti näkyväksi kaikille työskentelyn osapuolille. 

Työkalun käytöllä voidaan välttää katvealueet sekä tehostaa viestintää.

• Tarvitaan työkaluja, joissa suunnitelmat pystytään kuvaamaan visuaalisesti lapsen ikä-

tasoisen osallisuuden tukemiseksi ja saavutettavuuden parantamiseksi. 

Työkalut mahdollistavat myös akuuteissa tilanteissa perheen yhteydenoton ammattilaiseen ja 

ohjautumisen avun piiriin. 

• Tarvitaan työkalu, johon on mahdollista luoda asiakkaan henkilökohtainen turvasuun-

nitelma. Suunnitelma pitää sisällään myös auttavien tahojen, kuten sosiaalipäivystyk-

sen yhteystiedot sekä ohjeet chat-palveluun hakeutumiseen virka-aikojen ulkopuolella.

Milloin kannattaa hyödyntää digitaalisia työkaluja? 

Perhetyössä mahdollisuus etätapaamisiin tulisi olla saatavilla vakiona. Asiakas voi itse valita 

joko etätapaamisen tai tapaamisen kasvokkain. Digitaaliset työkalut voivat toimia tukena kas-

vokkaisille tapaamisille tai etätapaamisille sekä olla osa täysin digitaalista työskentelyä. Erityi-

sen tärkeää työkalujen digitalisointi on perheille, jotka eivät voi fyysisesti olla samassa paikassa.

• Joku perheenjäsenistä saattaa asua ulkomailla, toisella paikkakunnalla tai on esimer-

kiksi sairaalassa tai vankilassa. Perheessä oleva lapsi on myös voitu sijoittaa eri paikka-

kunnalle. Etävanhemmuuteen liittyviä haasteita on mahdollista ratkoa digitaalisuutta 

hyödyntämällä. Näissä tilanteissa digitaaliset yhteydet ja menetelmät mahdollistavat 

työskentelyn, eikä fyysisen läsnäolon edellytys muodostu esteeksi.

• Perheessä oleva mahdollinen väkivallan uhka voi olla merkittävä syy työskennellä digi-

taalisesti.

• Ajankohtainen tilanne, kuten maailmanlaajuinen pandemia. Työskentely voi jatkua, 

vaikka tapaamisia ei pystytä järjestämään kasvokkain.

Digitaalisten menetelmien käyttöä voidaan hyödyntää myös silloin, kun on tarve saavuttaa yh-

teys matalalla kynnyksellä.

• Etäyhteyksin on mahdollista yrittää luoda kontakti myös lapsiin, nuoriin ja perheisiin, 

jotka eivät tavallisesti saavu paikalle. Heidän kanssaan voi löytyä vaihtoehtoinen tapa 

olla yhteydessä, jolloin perhe ei täysin katoa avun piiristä. 

KANNANOTTO



• Työntekijällä on koulutuksensa ja kokemuksensa vuoksi usein etumatka tilanteen hah-

mottamisessa asiakkaaseen nähden, vaikka jokaisen perheen tilanne onkin ainutlaatui-

nen. Siksi asiakkaalla voi olla tarve työstää asiaa ensin omassa rauhassa ja keskustella 

työntekijän kanssa vasta sen jälkeen. Digitaaliset työkalut voivat mahdollistaa tämän.

• Perhe voi olla yhteydessä myös virka-ajan ulkopuolella itselleen sopivana ajankohtana.

Etäyhteyksien avulla on mahdollista toimia myös silloin, kun tuki on ruuhkautunut ja työnteki-

jöiden resurssit ovat vähäisiä. 

• Digitaalisten palveluiden ja työkalujen käyttö nousee tärkeäksi mahdollistajaksi myös 

tapaamisten välillä tai silloin, kun tukeen on pitkä jono. Tällöin perheet voivat aloittaa 

työskentelyn jo odottaessaan palvelua, heidän kanssaan voidaan viestiä matalammalla 

kynnyksellä ja perhe voi aloittaa tutustumisen uuteen työntekijään. 

• Myös työntekijä voi jonotusvaiheessa tutkia tarkemmin tilannetta ja priorisoida niitä, 

joille tuen tarve on akuutimpaa ja vaatii nopeampaa reagointia. 

Kaikki eivät välttämättä käytä tai voi käyttää digitaalisia palveluita erilaisista syistä. 

• Joillekin esteeksi muodostuu se, ettei laitteita tai verkkoyhteyksiä ole saatavilla. Näitä 

haasteita on syytä ratkaista esimerkiksi lainaamalla laitteita niitä tarvitseville.

• Toisille on vaikeaa löytää omasta ympäristöstä tila, jossa voi rauhassa käyttää digitaali-

sia välineitä. Esimerkiksi suurissa perheissä voi olla vaikeaa löytää rauhallinen tila. 

• Myös osaamisen tukea tarvitaan. Ohjeita ja digitukea tulee olla tarjolla yhdenvertaisesti.

Tietoturva ja työkalujen saavutettavuus tärkeää 

Luonnollisesti digitaalisten työkalujen kehittämisen ja käytön tulee turvata asiakkaiden yksityi-

syys. Tärkeää on, että asiakkaan ja ammattilaisen käytössä oleva alusta on turvallinen ja luo-

tettava. Tunnistautumista tulee edellyttää vain, kun se on välttämätöntä, jotta siitä ei muodostu 

turhaan kynnystä palvelun vastaanottamiselle.

Työkalujen tulee olla vuorovaikutteisia ja yksinkertaisia. Käyttöönoton tulee olla helppoa ja 

nopeaa niin asiakkaalle kuin työntekijälle. On tärkeää huomioida, että asiakkaina on monen-

laisia lapsia.

Työkalujen tulee olla saavutettavia ja helposti lähestyttäviä. Tämä tarkoittaa muun muassa 

kivaa visuaalista ilmettä, ymmärrettävää kieltä ja myönteisyyttä vahvistavia elementtejä, kuten 

kannustavuutta ja vahvuuksille rakentamista.

Tärkeää on, että työkaluissa olisi huomioitu lapsiperhearjen realiteetit. Perheiden moninai-

suus tulisi huomioida, eikä työkalu saisi tarjota liian kapeaa perheen mallia.

Työkalujen tulee olla tarkoituksenmukaisia. Jos kehitettävää työkalua halutaan käyttää ja 

hyödyntää myös tapaamisten välillä, tulee sitä voida käyttää myös etäyhteyksin, ei pelkästään 

työntekijän tai palveluntarjoajan tiloissa ja laitteella. Työkalun käyttämisen tulisi olla perheelle 

maksutonta.
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KANNANOTTO KANNANOTTO

Perhetyö ja sen menetelmät

Perhetyön tavoitteena on perheen hyvinvoinnin lisääminen erilaisin tavoin ja menetelmin. Perhetyötä tehdään niin 

kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kuin sosiaalipalveluita tuottavien yritystenkin palveluissa. Toisilla prosessi on 

mallinnettu, kun taas toisilla se määräytyy yksilöllisemmin perheen tarpeiden mukaan.

Perhetyön menetelmien avulla voidaan arvioida perheen tilannetta, määritellä tavoitteita ja seurata tilanteen 

etenemistä. Menetelmät toimivat työskentelyn tukena niin lasten asioissa, vanhemmuuden teemoissa kuin pari-

suhteenkin tarkastelussa. Menetelmien avulla on mahdollista tutkiskella eri teemoja, kuten voimavaroja, tunteita 

ja ihmissuhteita.

Lyhyesti sanottuna sekä perhetyön että sen menetelmien kirjo on laaja ja tarpeen mukaan muotoutuva.

1. TARKASTELU

2. KOKEILU

3. IDEOINTI

4. JATKO-
ASKELEET

Millaisin menetelmin
perhetyötä on

tähän asti tehty?

Kuinka päästään
toteutukseen
ja miten työtä

jatketaan? 

Kokeillaan luovasti
nykyisiä digitaalisia

työkaluja! 

Ideoidaan uutta! 

Digitaalisen perhetyön
työkalupakki
#digiperhetyö

Verkostossa kokeillut 

työkalut olivat: 

Vanhemmuuden 

roolikartta, Huonepeli, 

Mun mieli, Chillaa app, 

Muksuoppi app ja Oiva 

mieli. Yhteensä saatiin 22 

palautetta asiakkailta ja 

työntekijöiltä.

Verkoston työskentelytavat

Lisätiedot

Mari Hirvonen, asiantutija, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö

mari.hirvonen@itla.fi, 044 363 7276

Kati Kyyrö, Projektipäällikkö, Nuorten turvatalotoiminta, Suomen Punainen Risti, Suhteellista -

verkkoympäristö kati.kyyro@redcross.fi, 040 352 9201

Sonja Soini, hankesuunnittelija, Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena, Pelastakaa Lapset ry

sonja.soini@pelastakaalapset.fi, 050 501 9521, tavoitettavissa 30.4.2021 asti
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