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Tiivistelmä 

Digitalisaatio on muokannut perinteisiä sosiaalityön toimintatapoja. Kehitys on tuonut mukanaan mah-

dollisuuksia sekä haasteita sosiaalityön käytäntöön. Asiointi tapahtuu yhä enemmän etänä ja uudenlaisia 

sähköisiä järjestelmiä tulee jatkuvasti käyttöön. Koronatilanteen seurauksena sähköinen asiointi on lisään-

tynyt ja digitaitojen merkitys on kasvanut. Tässä tutkielmassa nostetaan esille, millaisia mahdollisuuksia 

digitalisaatio on tuonut sosiaalityöhön, miten digitalisaatio on vaikuttanut yhteiskunnan eriarvoistumi-

seen ja mitä kokemuksia on sosiaalialan sähköisistä järjestelmistä. Tutkielmassa tarkastellaan, millaista 

tutkimustietoa on saatavilla näihin aiheisiin liittyen. Tutkielman tavoitteena on lisätä tietoa aiheesta ja 

tuoda esille kehittämiskohteita. 

 

Tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu sosiaalityön ja yhteiskunnan muutoksista, digitalisaatiosta, 

saavutettavuudesta, sosiaalialan sähköisistä järjestelmistä ja eriarvoisuudesta. Tutkielma toteutettiin sys-

temaattisena kirjallisuuskatsauksena, joka on tutkimustietoon perustuva kirjallisuuskatsaus. Tutkiel-

massa tarkastellaan kuutta aineistoa, jotka käsittelevät asiakasosallisuutta, ikäihmisten asemaa digiyhteis-

kunnassa, verkkososiaalityön käsitettä, asiakkaiden kokemuksia etäpalveluista koronatilanteen aikana ja 

sosiaalialan ammattilaisten kokemuksia sähköisistä järjestelmistä. Aineistot ovat ajalta 2017-2021 ja ne on 

toteutettu Suomessa.  

 

Tutkielman tulosten perusteella digitalisaatio on lisännyt sosiaalityöhön uusia palvelumuotoja, jousta-

vuutta ja osallisuutta. Asioiden hoitaminen on nopeaa verkon kautta. Digitalisaatio on mahdollistanut 

uudenlaisia palveluita, joita vodaan hyödyntää sosiaalialan asiakastyössä. Osa on kuitenkin kokenut di-

gitalisaation vaikeuttaneen asiointia ja lisäävän yhteiskunnan eriarvoistumista. Kaikilla ei ole samanlaisia 

mahdollisuuksia käyttää tietokonetta tai älypuhelinta. Tutkielmassa nousee esille digitaitojen suuri eroa-

vaisuus yksilöiden välillä. Etäpalveluiden selkokielisyyteen ja sähköisten järjestelmien toimivuuteen toi-

votaan muutosta. Sosiaalityöntekijöitä ja palveluita käyttäviä asiakkaita pitäisi ottaa nykyistä enemmän 

mukaan digipalveluiden kehittämistyöhön. 
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Tutkielman aiheena on selvittää digitalisaation vaikutuksia sosiaalityöhön. Valitsin 

tämän aiheen, sillä se on paljon esillä ja minua kiinnostaa tietää tästä aiheesta lisää. 

Omassa työssäni olen tehnyt useita digikartoituskyselyitä ja havainnut, kuinka paljon 

haasteita liittyy digitaalisten palveluiden käyttöön. Koronapandemian seurauksena 

sähköinen asiointi on lisääntynyt ja digitaitojen merkitys on kasvanut. Moni palve-

luista on siirtynyt verkkoon ja asiointi kasvokkain on vähentynyt. Kehitys on tuonut 

mukanaan erilaisia mahdollisuuksia ja haasteita. Osa kokee asioinnin helpottuneen 

digitalisaation myötä. Osa taas kokee, että on jäänyt ilman peruspalveluita. Otetaanko 

yksilölliset tarpeet riittävästi huomioon digipalveluiden kehittämistyössä? Kuinka 

näihin tarpeisiin vastataan tulevaisuudessa? Tutkielmassa tarkastellaan digitalisaa-

tion tuomia mahdollisuuksia sosiaalityöhön, digitalisaation vaikutuksia yhteiskun-

nan eriarvoistumiselle sekä millaisia kokemuksia on sosiaalialan sähköisistä järjestel-

mistä. Tarkoituksena on selvittää, millaista tutkimustietoa on saatavilla näihin aihei-

siin liittyen. Tutkielman tavoitteena on lisätä tietoa aiheesta ja tuoda esille kehittämis-

kohteita. 

 

Yhteiskunnan kehittyessä sosiaalityön on asemoitava itselleen uusi paikka sosiaa-

lialan muuttuvilla areenoilla ja poikkiammatillista yhteistyötä korostavissa palvelura-

kenteissa (Pohjola, Kemppainen, Niskala & Peronius 2019, 15). Digitalisaatio on nähty 

yhtenä suurena muutostekijänä sosiaalityössä. Teknologiaa käytetään yhä enemmän 

eri tehtävissä. Siihen ovat vaikuttaneet toimintaympäristön nopeat muutokset, tekno-

logian kehittyminen tiedonsiirrosta vuorovaikutteiseksi, arjen teknologisoituminen 

sekä sosiaalisen median käytön lisääntyminen. Digitaaliset sosiaalipalvelut ovat mah-

dollistaneet uudenlaisia toimintaympäristöjä ja työvälineitä, joiden avulla voidaan 

saavuttaa suurempi joukko, kehittää palveluita asiakkaille sekä tukea ihmisten yhtei-

söllisyyttä ja osallisuutta. Digitalisaatioon tulee suhtautua myös kriittisesti. Teknolo-

gia ja digitalisaatio voivat aiheuttaa syrjäytymistä. (Kairala 2017, 7-8.) 
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Digitalisaatio on ollut esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja siitä on kirjoitettu 

mielipidekirjoituksia. Huolenaiheena on ollut ihmisten heikko digiosaaminen ja digi-

laitteiden puuttuminen. Minna Piirainen julkaisi Helsingin Sanomissa mielipidekir-

joituksen, jossa tuodaan esille, että digipalveluiden tulee olla helposti saavutettavia ja 

ymmärrettäviä. Piiraisen mukaan digituen tarvetta esiintyy yhteiskunnan kaikilla ta-

soilla. Tukea tarvitsevat kansalaisten lisäksi yritykset ja yhteisöt. Digitaalisten palve-

luiden ongelmat liittyvät esimerkiksi palvelujen löydettävyyteen ja ymmärrettävyy-

teen. (Helsingin Sanomat 2021.) Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) 

tuli voimaan 15.3.2019. Laki määrittää digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua ja 

tietoturvallisuutta. Lain tarkoituksena on parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää 

digitaalisia palveluita. Digitaalisten palveluiden tarjoajien on varmistettava palvelu-

jensa sisältöjen ymmärrettävyys saavutettavuusvaatimusten mukaisesti. (Digipalve-

lulaki 306/2019.) Saavutettavuuden taustalla vaikuttaa Suunnittele kaikille -periaate. 

Digipalveluiden suunnittelussa tulee huomioida ihmisten erilaisuus, jotta palvelut 

ovat kaikkien ulottuvilla. Saavutettava verkkopalvelu on virheetöntä, loogista ja stan-

dardien mukaista. Saavutettavuustyö vaatii uudenlaista ajattelutapaa ja yhteistyötä 

eri toimijoiden kanssa. (Aluehallintovirasto 2020.) 

 

Tämän tutkielman alussa kuvataan tutkielman teoreettinen viitekehys. Teoreettinen 

viitekehys koostuu sosiaalityön ja yhteiskunnan muutoksista, digitalisaatiosta, saavu-

tettavuudesta, sähköisistä järjestelmistä sosiaalityössä ja yhteiskunnan eriarvoistumi-

sesta. Kolmannessa luvussa kuvataan tutkielman tarkoitus ja tutkimuskysymykset, 

metodi, tutkimusprosessi, aineiston hankinta ja analysointi. Tutkielman metodiksi va-

likoitui systemaattinen kirjallisuuskatsaus, joka on tutkimustietoon perustuva kirjal-

lisuuskatsaus. Tutkielmassa sovelletaan Salmisen (2011, 10-11) Finkin mallin syste-

maattisen kirjallisuuskatsauksen vaiheita, johon kuuluu seitsemän vaihetta. Aineiston 

analysointitavaksi valikoitui laadullinen sisällönanalyysi. Aineistoa on järjestetty luo-

kittelun avulla. Aineistosta on tuotu esille ne kohdat, jotka vastaavat parhaiten tutki-

muskysymyksiin. Neljännessä luvussa kuvataan tutkimusaineisto. Aineisto koostuu 

viidestä artikkelista ja yhdestä tutkimuksesta, jotka käsittelevät sosiaalityön mahdol-

lisuuksia ja haasteita verkossa, osallisuutta, sähköisten järjestelmien toimivuutta, ko-

kemuksia digipalveluista ja yhteiskunnan eriarvoistumista. Viidennessä luvussa ku-

vataan keskeisimmät tutkimustulokset. Viimeisessä luvussa esitellään tutkielman joh-

topäätökset, omaa pohdintaa ja kehittämiskohteita. 
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2.1 Sosiaalityö ja yhteiskunta 

 

Sosiaalityö on jatkuvassa kehityspaineessa yhteiskunnan muutosprosessien takia. 

Tästä johtuen sosiaalialan toimijoiden tulee reflektoida kriittisesti, millaisena sosiaali-

työ asemoituu ja muokkaa itseään yhteiskunnallisena toimijana muutosten keskellä. 

Sosiaalialalla vaaditaan vahvaa muutostekijöiden lukutaitoa nopeutuvien kehityssyk-

lien hallitsemiseksi. Toisaalta sosiaalityö itsessään määritellään muutostyönä, sillä sen 

tehtävänä on yhteiskunnallisen kehityksen edistäminen ihmisten mahdollisuuksien 

parantamiseksi. Sosiaalityö on osana globaaleja, kansallisia, alueellisia, paikallisia, yh-

teisöllisiä ja yksilöiden elämänkulkujen prosesseja ja näin ollen se myös itse muuttuu. 

Sosiaalityöhön kohdistuu jatkuvasti yhteiskunnallisia paineita ja odotuksia. Keskeistä 

on se, miten sosiaalityö ja sen toimijat määrittelevät uudelleen neuvoteltavat paikat ja 

roolit yhteiskunnassa. (Pohjola, Kemppainen, Niskala & Peronius 2019, 23-25.)  

 

Yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistami-

seen. Muutoksilla pyritään turvaamaan palvelut tulevaisuudessa ja muutosten tavoit-

teena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, yhdenvertaistaa palveluita ja vähentää 

kustannuksia.  (Paavola, Rautajoki & Pohjola 2019, 82.) Sosiaali- ja terveyspalveluiden 

kehityskulkuihin vaikuttavat uusliberalistiset ja yksilövapauden päämäärät. Sosiaali-

työ tarvitsee vahvempaa näkemyksellisyyttä, yhteiskunnallisten muutosten lukutai-

toa ja rohkeutta ottaa asemansa uudelleen. Muutoksissa pitäisi ottaa huomioon sosi-

aalityön vahvuudet. Sosiaalityön vahvuuksia ovat sosiaalityössä kehittynyt eettinen 
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vastuu, monialainen yhteiskuntatieteellinen osaamisperusta, ihmisten elämäntilantei-

den asiantuntijuus, verkostotyö, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja tutkimusperus-

taisuus sekä siihen perustuva sosiaalisten ilmiöiden lukutaito. (Pohjola, Kemppainen, 

Niskala & Peronius 2019, 13-14.) 

 

Informaatioyhteiskuntateoreetikon Manuel Castellsin mukaan 1900-luvun kahden 

viimeisen vuosikymmenen aikana kaikkialla maailmassa on tapahtunut samankaltai-

sia yhteiskunnallisia muutoksia. Ne ovat luoneet uudenlaisen yhteiskunnallisen ra-

kenteen, verkostoyhteiskunnan ja siihen liittyvän uuden teknologisen paradigman. 

Uuden ajatusmallin mukaan kehittyvät teknologiat koskevat informaatiota, teknolo-

gian vaikutukset ovat laaja-alaisia ja tietotekniikkaa käyttäviin järjestelmiin liittyy ver-

kostojen logiikka. Keskeistä on joustavuus ja teknologioiden kokoaminen. (Soramäki 

2004, 46.) Yhteiskunnallisten ja sosiaalis-kulttuuristen muutosten seurauksena talous 

globalisoituu ja verkostoituu, työmarkkinoista tulee joustavat, media toimii politiikan 

areenana, politiikka henkilöityy, aika ja paikka määräytyvät uudelleen (Taipale 2013, 

178). 

 

Nyky-yhteiskuntaa Castells kutsuu verkostoyhteiskunnaksi. Verkostokäsitettä voi-

daan määritellä monella eri tavalla. Yhden määritelmän mukaan yksilöillä on tarve 

löytää paikka merkityksellisissä verkostoissa. Syrjäytyminen merkitsee sitä, että yk-

silö putoaa pois verkostosta. Tämä vaikuttaa yksilön sosiaaliseen, taloudelliseen ja 

henkiseen tasapainoon. (Taipale 2013, 176.) Verkostoyhteiskuntaan siirtymiseen on 

vaikuttanut informaatioteknologioiden vallankumous. Hyvinvointivaltiolla on ollut 

siinä merkittävä rooli. Hyvinvointiin ja koulutukseen panostaminen on tuottanut Suo-

meen korkeasti koulutettuja ja osaavaa työvoimaa. Suomalaisessa hyvinvointivalti-

ossa on säilynyt poliittinen tahtotila teknologian uudistamiseen, tutkimukseen ja tuo-

tekehittelyyn. (Taipale 2013, 179-180.) 

 

Sosiaalipolitiikassa kuvataan erilaisia teesejä hyvinvointivaltion tulevaisuudesta. Yh-

teiskuntatieteilijä Raija Julkunen (1992, 86-90) kuvaa aikalaistulkintoja Rames Mishran 

(1990) jaottelun kautta. Ensimmäisen teesin mukaan hyvinvointivaltio on peruutta-

maton. Teesiä on puolustettu rakenteellisesti ja poliittisesti. Teesin mukaan moderni 

yhteiskunta tarvitsee hyvinvointivaltiota taloutensa ja legitimiteettinsä takia. Hyvin-

vointivaltion tukena on niin vahva kannatus, että sen purkaminen demokraattisesti ei 

olisi mahdollista. Leikkausten avulla sosiaalipolitiikka on sopeutunut uusiin taloudel-

lisiin ja ideologisiin ehtoihin. Toisen teesin mukaan hyvinvointivaltio nähdään kyp-

sänä instituutiona, joka on siirtynyt kasvusta vakaaseen vaiheeseen. Hyvinvointipoli-

tiikka on suhteellisen valmis ja sen perusjärjestelmät on luotu. Kolmannen teesin muk- 
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aan valtion vetäytyminen hyvinvointitehtävistä on toivottavaa. Valtion funktionaali-

set vaihtoehdot eli markkinat ja vapaaehtoissektori voivat korvata sen. Neljännen tee-

sin mukaan demokraattinen luokkataistelu on skandinaavien tulkintakehys hyvin-

vointivaltion muodostumiselle. Tulkintakehys korostaa luokkarakennetta ja työväes-

tön valtaresursseja. 

 

2.2 Digitalisaatio, sähköiset järjestelmät ja saavutettavuus 

 

Digitalisaatio on ollut esillä useiden vuosien ajan. Siitä huolimatta se ei ole käsitteenä 

vakiintunut, eikä sille ole virallista määritelmää. Digitalisaatio nähdään muutoksena, 

jossa perinteiset tavat muokkautuvat uuteen maailmaan ja samanaikaisesti syntyy uu-

sia palveluja ja toimintamalleja. Digitalisaatiossa lähtökohtana ovat asiakkaiden tar-

peet, jotka ohjaavat ratkaisuja. Toimintaa pyritään muuttamaan teknologian avulla 

entistä sujuvammaksi. (Neittaanmäki, Lehto & Savonen 2021, 11.) Digitalisaatio on 

luonut täysin uudenlaisia vaihtoehtoja vanhoille toimintatavoille. Esimerkiksi yritys-

ten tarjoamat etälääkäripalvelut tai jakamistalouteen perustuvat palvelut ovat muut-

taneet perinteisiä toimialoja. Tekoäly ja robotiikka mahdollistavat uudenlaisia digi-

taalisia julkisia palveluita kansalaisten hyväksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016, 4.) 

 

Digitalisaation myötä sosiaalityöhön on tullut käyttöön erilaisia välineitä kuten tieto-

koneet, sähköiset asiakaskansiot, sähköposti, sähköisen asioinnin palvelut, verkossa 

tapahtuvat asiakastapaamiset ja työskentely erilaisilla foorumeilla. Yksi suosittu verk-

koympäristö sosiaalityössä on Sosiaaliportti, joka sisältää lastensuojelun, vammais-

palvelun ja kuntouttavan työtoiminnan sähköiset käsikirjat. Sosiaalinen media on luo-

nut mahdollisuuksia jakaa ajatuksia ja ideoita. Tästä esimerkki on vuonna 2016 perus-

tettu Sosiaalityön uraverkosto Facebook-ryhmä. (Juhila 2018, 157.)  Sähköiset asiointi-

palvelut voivat olla esimerkiksi tiedottavia tai vuorovaikutteisia palveluita. Sähköis-

ten palveluiden kehittämisessä ja käytössä tulee huomioida palveluiden sopivuus ti-

lanteisiin, yksityisyyden suojan toteutuminen, palvelujen vaikuttavuus sekä potilas- 

ja asiakasturvallisuus. (Saranto, Kinnunen, Jylhä & Kivekäs 2020, 187-188.) Valtakun-

nallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta Etene (2010) korostaa, että 

teknologian käyttö tulee olla yhdenvertaista ja oikeudenmukaista, kansalaisia tulee 

kohdella tasa-arvoisesti, teknologian käytöstä tulee sopia ja sen soveltuvuutta tulee 

arvioida käyttäjien tarpeisiin. Tietojärjestelmien tulee olla luotettavia, asiakkaiden yk-

sityisyys pitää suojata ja henkilöstön osaaminen on varmistettava. (Saranto, Kinnunen, 

Jylhä & Kivekäs 2020, 190.)  
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Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategia si-

sältää digitalisaatioon liittyviä linjauksia. Linjaukset koskevat kansalaisia, ammattilai-

sia, palvelujärjestelmiä, tiedolla johtamista, tiedonhallinnan ohjausta ja yhteistyötä 

sekä toimivaa infostruktuuria. Tavoitteena on, että kansalainen pystyy asioimaan säh-

köisesti ja tuottamaan tietoa omaan ja ammattilaisten käyttöön. Palveluiden laatu ja 

saatavuustieto ovat käytettävissä vertailukelpoisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattilaisilla on käytössä työtä tukevia tietojärjestelmiä sekä sähköisiä sovelluksia. 

Tavoitteena on kehittää palvelujen saatavuutta ja esteettömyyttä sähköisten ratkaisu-

jen avulla. Tärkeää on turvata palvelujen tasa-arvoisuus harvaan asutuilla alueilla ja 

erityisryhmille. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016, 18.) 

 

Vaikka digitalisaatio on yhä enemmän esillä ja se on osa ihmisten arkea, niin silti ar-

violta yli miljoonan suomalaisen on vaikeaa käyttää verkkopalveluja. Digipalvelulaki 

(306/2019) edistää digitaalisten palvelujen yhdenvertaista käyttöä. Lain mukaan digi-

taaliset palvelut tulee olla kaikkien ulottuvilla. Digipalveluiden suunnitteluvaiheessa 

tulee huomioida ihmisten erilaisuus. Palveluiden tulee olla helposti saavutettavissa. 

Saavutettavuustyö on pitkäjänteistä digipalveluiden kehittämistä ja se vaatii uuden-

laista ajattelutapaa. Saavutettavuus tuo digipalveluiden ääreen uusia käyttäjiä. Niitä, 

joille palveluiden käyttö on ollut ennen vaikeaa tai mahdotonta. (Aluehallintovirasto 

2020.) EU:n saavutettavuusdirektiivi (2016/2102)  määrittää verkkosivustojen ja mo-

biilisovellusten saatavuutta. Direktiivin tavoitteena on, että kansalaisilla on yhtäläiset 

mahdollisuudet käyttää palveluita. Julkista sektoria velvoitetaan suunnittelemaan ja 

toteuttamaan verkkopalvelut sellaisiksi, että jokainen pystyy niitä käyttämään. Au-

diovisuaalisia mediapalveluja koskeva EU-direktiivi (2010/13) sisältää velvoitteita es-

teettömyyteen liittyen. Palveluiden tulee olla esteettömiä ja mediapalveluiden tarjo-

ajien on tehtävä asiaa koskevia toimintasuunnitelmia. (Horowitz, Nieminen ja työ-

ryhmä 2019, 88-89.) 

 

2.3 Yhteiskunta eriarvoistuu 

 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (2019) määritelmän mukaan eriarvoisuus näkyy 

sosioekonomisten ryhmien välillä. Sosioekonominen asema koostuu hyvinvoinnin ai-

neellisista voimavaroista sekä edellytyksistä niiden hankkimiseen. Aineellisiin voima-

varoihin kuuluvat tulot ja omaisuus. Niiden hankkimisen edellytyksiä ovat koulutus  
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ja ammatti. Hyvinvointi- ja terveyseroja pystytään pienentämään siten, että vaikute-

taan niiden sosiaalisiin taustatekijöihin ja eriarvoisuuteen, esimerkiksi turvaamalla 

palveluiden laatu yhdenvertaiseksi. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2019.) Sosiolo-

git määrittelevät yhteiskunnallisia jakoja yhteiskuntaluokan käsitteen avulla. Yhteis-

kuntaluokan käsite kuvaa tuotannollisiin suhteisiin kytkeytyviä jakoja. Luokka liittyy 

olennaisesti muihin jakoihin ja eriarvoisuutta tuottaviin tekijöihin. (Melin & Blom 

2011, 195.) Yhteiskuntaluokalla tarkoitetaan suurta ihmisryhmää, jolla on sama asema 

suhteessa tuotantovälineisiin tai tuotantoa koskevaan päätöksentekoon. Suomi kuu-

luu keskiluokkaiseen yhteiskuntaan. Keskiluokka on kasvanut viimeiset 50 vuotta. 

(Melin & Blom 2011, 200, 204.)  

 

Therborn (2015, 44-45.) määrittää eriarvoisuutta kolmen eriarvoisuuden ulottuvuu-

den kautta. Elämänehtojen eriarvoisuus tarkoittaa ihmisten elinmahdollisuuksiin vai-

kuttavaa sosiaalisesti rakentunutta eriarvoisuutta. Siitä saadaan tietoa esimerkiksi tut-

kimalla kuolleisuutta. Eksistentiaalinen eriarvoisuus tarkoittaa ihmisarvoon liittyvää 

eriarvoisuutta. Se liittyy riippumattomuuteen, arvokkuuteen ja vapauteen. Silloin yk-

silöltä evätään toimintaedellytyksiä. Resurssien eriarvoisuus tarkoittaa sitä, että toi-

mijoilla on käytettävissään eriarvoiset resurssit. Resurssien eriarvoisuudella on suuri 

merkitys, sillä ihmiselämä edellyttää monenlaisia resursseja. Kaikki nämä kolme 

eriarvoisuuden ulottuvuutta ovat kytköksissä toisiinsa.   

 

Therbornin (2015, 51-53) mukaan eriarvoisuutta synnyttäviä mekanismeja ovat etään-

tyminen, ulossulkeminen ja hierarkisointi. Etääntyminen on merkittävä eriarvoi-

suutta tuottava mekanismi, jota ei pidä sisällyttää osaksi muita prosesseja. Etääntymi-

nen on rakenteellinen prosessi, joka tuottaa voittajia ja häviäjiä. Eri järjestelmät kou-

luista valtioihin synnyttävät eripituisia etäisyyksiä. Järjestelmä vaikuttaa siihen, 

kuinka suuri etäisyys voittajien ja häviäjien välillä on. Ulossulkeminen tarkoittaa oi-

keuksien rajoittamista, ihmisten jakamista sisä- ja ulkopuolisiin. Ulossulkemisessa on 

kyse ihmisten eteen asetetuista esteistä. Hierarkisointi koskettaa pääasiassa niitä, jotka 

ovat päässeet erottelevien ovien sisäpuolelle. Hierarkisointi voi myös perustua arvo-

järjestelmään, esimerkiksi luokkayhteiskuntaan.  

 

Eriarvoisuutta voidaan tarkastella sosiaalisen eriarvoisuuden kautta. Sosiologiassa 

sosiaalista eriarvoisuutta on lähestytty kolmen näkökulman kautta, joita ovat funktio-

naalinen näkökulma, konfliktinäkökulma ja evolutionaristinen näkökulma. Funktio-

naalisen näkemyksen mukaan yhteisöissä on erilaisia tarpeita, joiden tyydyttämiseen 

tarvitaan erilaisia yksilöllisiä kykyjä. Konfliktinäkemyksen mukaan tietyt tuotteet ja 

palvelut ovat yhteiskunnissa harvinaisia ja niistä syntyy valtataisteluita. Evoluti-

onaristisen tulkinnan mukaan fuktionaaliset tarpeet ja valtataistelut ovat riippuvaisia 
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yhteiskunnan kehitystasosta ja resursseista. Sosiaalisen eriarvoisuuden vastakohtana 

on sosiaalinen tasa-arvo, joka sisältää toteutuneen ja mahdollisuuksien tasa-arvon 

ulottuvuudet. Toteutunutta tasa-arvoa tarkastellaan nykyhetkessä ja mahdollisuuk-

sien tasa-arvoa tulevaisuudesta käsin. Toteutunutta tasa-arvoa voidaan arvioida tut-

kimalla yhteiskunnan tuloeroja. Mahdollisuuksien tasa-arvo tarkoittaa sitä, että yksi-

lön asema määräytyy yksilön kykyjen ja motivaation mukaan riippumatta perhetaus-

tasta. (Erola & Moisio 2014, 80.)  

 

Tarkastellessa yhteiskunnallista eriarvoisuutta nostetaan usein esille köyhyys. 1960-

luvulla asti köyhyys kosketti tyypillisesti ikääntyneitä ja maaseudun väestöä. Nyt 

köyhyyttä on paljon lapsiperheissä, varsinkin yksinhuoltajien keskuudessa. Työtä pi-

detään yhtenä parhaana välineenä köyhyyden torjumisessa.  Suomessa työttömyys on 

ollut suurempaa kuin muissa Pohjoismaissa. Syinä tähän ovat väestörakenne ja työ-

voiman tarjonta. Työmarkkinoilla ei ole tarpeeksi työmahdollisuuksia kaikille. Hyvä 

koulutus on nähty parhaana esteenä työttömyyttä vastaan. Suomessa huolta on herät-

tänyt tuloerojen kasvu. Tuloerojen taustalla on ollut kaikkien suurituloisimpien rikas-

tuminen. Erityisesti omaisuustulot ovat nousseet ja palkkatulot ovat kasvaneet. Sa-

maan aikaan pienituloisten tulot ovat kasvaneet vain vähän. Suomessa köyhyysrajan 

alapuolella on noin 12 prosenttia. (Melin & Blom 2011, 197-199.) Köyhyys voidaan ja-

kaa absoluuttiseen ja suhteelliseen köyhyyteen. Absoluuttinen köyhyys tarkoittaa sitä, 

että resurssit eivät riitä turvaamaan ihmisille välttämättömiä perustarpeita kuten ruo-

kaa ja asumista. Suhteellisella köyhyydellä taas tarkoitetaan sitä, että ihmisellä ei ole 

mahdollisuutta osallistua yhteiskunnassa yleisesti odotettuun elämäntapaan. Suhteel-

linen köyhyys ja syrjäytyminen linkittyvät toisiinsa. Viime vuosina syrjäytyminen on 

lisääntynyt Suomessa ja yksi syy siihen on yhteiskuntamme kovat vaatimukset. (Erola 

& Moisio 2014, 92.)  

 

Hyvinvointivaltion olennainen tehtävä on vähentää eriarvoisuutta. Keskeinen kysy-

mys on, miten se onnistuu tässä haastavassa tehtävässä. Eriarvoistuminen johtuu eri-

laisista syistä. Se voi johtua hyvinvointivaltiosta riippumattomista mekanismeista ja 

prosesseista. Tästä esimerkkinä on teknologinen muutos, joka muokkaa omistusoi-

keuksien rakennetta ja tuottaa voittoja ja tappioita eri väestöryhmille. Eriarvoisuutta 

vähentävän politiikan kannalta keskeistä on määritellä avainkäsitteet, jotta eri intres-

siryhmillä olisi yhteinen tietovaranto ideoinnin, valmistelun ja toimeenpanon perus-

taksi. Eriarvoisuuden tutkijat eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen eriarvoisuuden 

kannalta keskeisistä mittareista, eikä siitä kenen kohderyhmän eriarvoisuutta olisi eri-

tyisesti vähennettävä. Usein esitetään, että eriarvoisuuden lähtökohtana tulee olla hei-

kommassa asemassa olevan ryhmän vahvistaminen. Ongelmallista on, ettei politii-

koilla ole yhteneväistä näkemystä tästä ryhmästä.  (Saari 2020, 70-72.) 
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2.4 Yhteiskunnan eriarvoisuus ja digitalisaatio 

 

Valtasuhteet ja epätasa-arvo nähdään digitalisaation haittapuolina. Kehityksen 

seurauksena media on keskittynyt ja pirstoutunut. Monipuoliset ja turvalliset 

viestintäyhteydet ovat kuitenkin elinehto yhteiskunnan toimivuudelle. Viestinnälli-

set oikeudet tulee taata jokaiselle ja siihen pystytään vaikuttamaan rakenteiden ja 

lainsäädännön kautta. Edelleen on havaittavissa ongelmakohtia digipalveluiden 

saatavuuden suhteen. Näkö- ja kuulovammaisten tarvitsemia erityispalveluita on 

tarjolla vähän ja vanhempiin ikäryhmiin kuuluvilla on haasteita teknologian kanssa. 

Huolta on herättänyt myös se, että julkisesta tiedosta on tehty ei-julkista ja 

dialogisuutta on rajoitettu eri tavoin. Tämä synnyttää erilaisia haasteita 

osallistamiselle ja osallistumiselle. (Horowitz, Nieminen & työryhmä 2019, 159-160.) 

 

Kivistö (2019, 215-217) tuo esille, etteivät kaikki kansalaiset pysty käyttämään digi-

taalisia palveluita itsenäisesti. Vammaissosiaalityössä osa asiakkaista tarvitsevat pal-

jon apua ja tukea sähköisessä asioinnissa. Toisen puolesta asioiminen ja siihen val-

tuuttaminen ovat herättäneet eettistä pohdintaa. Tässä yhteydessä on nostettu esille 

tarve sosiaalityön eettiseen herkkyyteen. Asiakkaan tietojen siirtämistä teknologia-

välitteisesti sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden välillä on herättänyt myös 

keskustelua. Tärkeää on, että vain tarpeellinen tieto voi liikkua asiakkaan 

suostumuksella. Vuorovaikutuksen näkökulmasta digitalisaation on nähty tuovan 

erilaisia haasteita. Asiakkaalla tulee olla mahdollisuus esteettömästi toimiviin 

sähköisiin asiointijärjestelmiin sekä perinteiseen kasvokkaiseen asiointiin.  

 

Juhilan (2018, 158) mukaan teknologia voi pahimmillaan ylläpitää ja lisätä ihmisten 

eriarvoisuutta. Erilaisten teknologioiden käyttö maksaa, eikä kaikilla ole siihen varaa. 

Teknologiaosaamisessa on ihmisten välillä suuria eroja. Erot liittyvät ikään, 

varallisuuteen, sairauksiin ja kognitiivisiin taitoihin. Jos itsehoitoteknologioihin 

panostetaan liikaa sosiaali- ja terveydenhuollossa, heikommassa asemassa olevien 

ihmisten asema voi heikentyä entisestään. Siksi on tärkeää huomioida, että 

sosiaalityön digitalisoituminen ei sovi kaikkiin tilanteisiin ja myös kasvokkaisia 

kohtaamisia tarvitaan. Sosiaalityön tehtäviin kuuluu sähköisten järjestelmien 

opettaminen niille, jotka ovat jääneet teknologian kehityksestä syrjään.  
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Castells & Himanen (2001, 168-169) nostavat esille uuden talouden tuovan paineita 

suomalaisen tasa-arvoisen yhteiskunnan ihanteelle ja Suomessa on havaittavissa 

uusia eriarvoisuuden muotoja. Tietoyhteiskuntakehitys on aiheuttanut erilaisia 

haasteita pienille kaupungeille ja maaseudulle. Kehityssuunta näyttää johtavan 

vahvojen solmukohtien vahvistumiseen ja heikkojen heikentymiseen. Tämä johtaa 

maantieteelliseen eriarvoisuuteen, joka on hyvinvointiyhteiskunnan ajatusten vas-

taista. Nevalaisen (2018, 226-227) mukaan digitalisaatio on lisännyt yhteiskunnan 

polarisoitumista. Digitalisaatio on korvannut ja automatisoinut nykyisiä työtehtäviä 

aiheuttaen työttömyyttä ja ansiotason laskua. Asioiden muuttuessa nopeasti entinen 

osaaminen ei ole enää riittävää. Sovelluksia ja palveluita kehitetään niin, että niiden 

käyttäminen on vaikeaa. Palveluita tarjotaan pelkästään digitaalisena ottamatta 

huomioon muita vaihtoehtoisia tapoja. 
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3.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaista tutkimustietoa on saatavilla 

digitalisaation tuomista mahdollisuuksista sosiaalityöhön, miten digitalisaatio vai-

kuttaa yhteiskunnan eriarvoistumiseen sekä minkälaisia kokemuksia on sosiaalialan 

sähköisistä järjestelmistä. Tutkielman tavoitteena on lisätä tietoa aiheesta ja tuoda 

esille kehittämiskohteita. 

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1) Mitä uusia mahdollisuuksia digitalisaatio tuo sosiaalityöhön? 

2) Miten digitalisaatio vaikuttaa yhteiskunnan eriarvoistumiseen? 

3) Mitä kokemuksia on sosiaalialan sähköisistä järjestelmistä? 

 

3.2 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

Kirjallisuuskatsauksen kautta hahmotetaan olemassa olevan tutkimuksen kokonai-

suutta. Kirjallisuuskatsaukseen kootaan tutkimuksia, jotka käsittelevät samaa aihetta. 

Näin ymmärretään, minkälaista tutkimustietoa aiheesta on saatavilla. (Johansson 2007, 

3.) Kirjallisuuskatsaus pyrkii vastaamaan johonkin tiettyyn kysymykseen. Katsauksia 

3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TOTEUTTAMINEN 
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on erilaisia ja ne edellyttävät, että aiheesta on saatavilla tutkittua tietoa. (Leino-Kilpi 

2007, 2.) 

 

Tämä tutkielma toteutetaan systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Systemaatti-

sessa kirjallisuuskatsauksessa kootaan tietoa ja tehdään siitä synteesi mahdollisim-

man kattavasti aikaisemmin tehtyjen tutkimusten pohjalta. Tavoitteena on pyrkiä tut-

kimuksen toistettavuuteen ja virheettömyyteen. (Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 46.) 

Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa määritellään tarkasti tutkimuksen valinta-, 

analysointi- ja syntetisointiprosessit (Johansson 2007, 4). Systemaattinen kirjallisuus-

katsaus on tapa testata hypoteeseja, esittää tutkimuksen tuloksia ja arvioida niitä. Kat-

saus voi paljastaa puutteita aikaisemmista tutkimuksista ja siten tuoda esille tutki-

mustarpeita. (Salminen 2011, 9.)  

 

3.3 Tutkimusprosessi ja aineiston hankinta 

 

Tässä tutkielmassa sovelletaan Finkin mallin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 

vaiheita. Finkin mallissa systemaattinen kirjallisuuskatsaus on jaettu seitsemään eri 

vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa määritellään tutkimuskysymykset. Toisessa 

vaiheessa valitaan kirjallisuus ja tietokannat. Kolmannessa vaiheessa valitaan haku-

termit. Hakutermit tulee valita tarkkaan ja huolellisesti, jotta tutkielmassa käytettävä 

materiaali vastaisi tutkimuskysymyksiin. Neljännessä vaiheessa hakutuloksia 

karsitaan seulan kautta. Tässä vaiheessa määritetään, mitä kieliä ja vuosia hakutu-

loksissa käytetään. Viidennessä vaiheessa hakutuloksia seulotaan metodologisesti, 

jolloin arvioidaan julkaisujen tieteellistä laatua ja valitaan niistä parhaimmat. 

Kuudenteen vaiheeseen kuuluu kirjallisuuskatsauksen tekeminen. Viimeinen vaihe 

on tulosten syntetisointi. (Salminen 2011, 10.)  

 

Systemaattinen tiedonhaku on järjestelmällistä, tarkkaan määriteltyä, rajattua ja uu-

delleen toistettavissa. Tärkeää on keskittyä olennaisen ja luotettavan tiedon löytämi-

seen. Tiedonhaku nähdään prosessina ja siihen kuuluvat muun muassa tiedon 

tarkoituksen määrittely, tiedon resurssien arviointi, lähteiden ja hakutulosten valinta 

sekä dokumentointi. (Tähtinen 2007, 10-11.) Tutkimusprosessin alussa määritin 

alustavat tutkimuskysymykset, mutta ne muuttuivat ja tarkentuivat tutkimuksen 

edetessä. Tämän jälkeen aloin etsiä aineistoja, jotka vastasivat tutkielman 

tutkimuskysymyksiin. Tähän vaiheeseen käytin paljon aikaa, sillä halusin löytää 

mahdollisimman kattavia ja uusia aineistoja. Etsin aineistoja JYKDOKista, Google 
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Scholarista ja Julkarista. Haussa käytin hakutermejä digitalisaatio, sosiaalityö ja 

etäpalvelut. Valitsin hakukoneiden antamista tuloksista sellaiset, jotka parhaiten 

vastasivat tutkimuskysymyksiin. Kiinnitin huomiota julkaisujen otsikoihin, 

luotettavuuteen, julkaisuajankohtaan, sisällysluetteloihin, tiivistelmiin ja tuloksiin. 

Rajasin pois kaikki opinnäytetyöt. Digitalisaatioon liittyviä tieteellisiä julkaisuja löytyi 

useampi, mutta vain harva niistä liittyi sosiaalityöhön. Lopulta löysin kuusi aineistoa 

tutkielmaani. Aineistot ovat ajalta 2017-2021 ja ne ovat toteutettu Suomessa. 

 

Taulukko 1. Aineiston hankinta: 

 
Tietokanta Hakusanat Osumat Valitut 

JYKDOK Sosiaalityö, digitalisaatio 20 1 

Google Scholar Sosiaalityö, digitalisaatio 759 4 

Julkari Etäpalvelut 32 1 

 

 

3.4 Aineiston analysointi 

 

Sisällönanalyysiä voidaan käyttää kaikissa laadullisissa tutkimuksissa. Sisällönana-

lyysi voi olla yksittäinen metodi tai väljä teoreettinen kehys, jota käytetään erilaisiin 

analyysikokonaisuuksiin. Tärkeää on valita tutkimusaineistosta sellaiset asiat, jotka 

ovat oleellisia oman tutkimuksen kannalta. Tutkimusongelman tulee olla linjassa ra-

portin kanssa. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 93-95.) Aineistolähtöisessä analyysissa tutki-

musaineistosta luodaan teoriaan pohjautuva kokonaisuus. Analyysiyksiköt valitaan 

aineistosta tutkimuksen tarkoituksen perusteella. Aikaisemmilla havainnoilla ei saa 

olla vaikutusta analyysin lopputuloksen kanssa. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 97.) Tutkiel-

man analysointitavaksi valitsin aineistolähtöisen sisällönanalyysin, jota käytetään laa-

dullisissa tutkimuksissa. Lähdin liikkeelle lukemalla aineistot moneen kertaan läpi. 

Tämän jälkeen valitsin aineistoista sellaiset asiat, jotka vastasivat parhaiten tutkimus-

kysymyksiin. Luokittelun avulla lähdin järjestämään aineistoa.  
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3.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Tutkimuksen uskottavuus ja tutkijan eettiset ratkaisut ovat kytköksissä toisiinsa. Us-

kottavuus perustuu siihen, että tutkija noudattaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä. Hyvä 

tieteellinen käytäntö ei toteudu, jos viittaaminen aikaisempiin tutkimustuloksiin on 

puutteellista ja tutkimustulokset on tehty huolimattomasti. Tutkimuksen tekijä on 

vastuussa noudattamaan hyviä tieteellisiä käytäntöjä. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 129-

130.) Pelkästään jo tutkimusaiheen valinta on eettinen ratkaisu. Aiheen valinnassa on 

tärkeää ottaa huomioon, kenen ehdoilla tutkimusaihe valitaan ja miksi tutkimus teh-

dään. Tutkimuksessa pitää välttää epärehellisyyttä kaikissa sen vaiheissa. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2000, 26-27.)  

 

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa voidaan käyttää erilaisia mittaus- ja tutki-

mustapoja. Reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten pysyvyyttä. Reliaabelius voidaan 

todeta silloin, jos kaksi arvioijaa saa samanlaisen tuloksen. Validius tarkoittaa sitä, että 

mittari ja käytetty tutkimusmenetelmä mittaavat sitä, mitä on tarkoituskin mitata. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkijan tarkka raportointi tutkimuksen 

toteuttamisesta. Aineiston analyysi tulee kertoa selkeästi ja totuudenmukaisesti. Kes-

keistä on luokittelujen tekeminen ja niiden perusteleminen. (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2000, 213-215.) Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan totuuden 

ja objektiivisuuden kautta. Totuutta voidaan tarkastella erilaisista lähtökohdista käsin 

ja sillä on vaikutusta siihen, miten tutkimuksen luotettavuuteen suhtaudutaan. Tutki-

musta arvioidaan kokonaisuutena. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 131, 135.) Tutkielmassa 

olen kiinnittänyt huomiota lähdemerkintöihin ja viittaustekniikoihin. Tutkielmaani 

olen valinnut luotettavia lähteitä, esimerkiksi vertaisarvioituja artikkeleita ja tieteelli-

siä julkaisuja. Pyrin tarkastelemaan tutkimusaineistoa objektiivisesti niin, että omat 

ajatukseni eivät vaikuta tutkimustuloksiin. 
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 Tutkielman aineisto koostuu viidestä artikkelista ja yhdestä tutkimuksesta.  

 

Kivistö, Mari., Heini, Annina., Kontu, Katariina., Kunttu, Katriina., Lappalainen, 

Tiina., Lindroos, Nelli., Ronimus, Heli & Sjöblom, Stina. 2019. Asiakasosallisuuden 

toteutuminen ja digitalisaation mahdollisuudet vammaissosiaalityön asiakasproses-

sissa: Artikkelissa tuodaan esille vammaisten henkilöiden kokemuksia osallisuudesta 

vammaissosiaalityön asiakasprosesseissa sekä digitalisaation tuomia mahdollisuuk-

sia osallisuudelle. Aineisto koostuu eri-ikäisten liikunta- ja näkövammaisten aikuisten 

asiakkaiden haastatteluista.  

 

Koskiaho, Biritta. 2020. Vanhojen ihmisten asioiden ajaminen digitalisoituvassa yh-

teiskunnassa. Teoksessa Suoninen-Erhiö, Lea., Pohjola, Anneli., Satka, Mirja & Simola, 

Jenni. (toim.) Sosiaaliala uudistuu. Tietopohjan ja vuorovaikutuksen kysymyksiä: Ar-

tikkeli pohjautuu kansalaistutkimukseen. Tutkimuksessa tuodaan esille, miten digi-

talisaatio on vaikuttanut vanhojen ihmisten asemaan ja asioiden hoitamiseen.  

 

Ritvanen, Jonna. 2017. Voiko sosiaalityötä tehdä verkossa? – Verkkososiaalityön kä-

sitteen määrittelyä. Teoksessa Kivistö, Mari & Päykkönen, Kirsi. (toim.) Sosiaalityö 

digitalisaatiossa: Artikkelissa tarkastellaan verkkososiaalityön käsitettä ja tuodaan 

esille verkkososiaalityön mahdollisuuksia ja haasteita sosiaalityölle.  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto. 2021. Haa-

voittuvat ryhmät etäpalvelujen käyttäjinä – kokemuksia COVID-19-epidemian ajalta: 

Tutkimuksessa tarkastellaan haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien kokemuksia 

etäpalveluista koronaepidemian aikana. Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa, 

4 AINEISTON KUVAUS 



 

 

16 

 

jota voidaan myöhemmin hyödyntää etäpalveluiden kehittämisessä, saavutettavuu-

den parantamisessa ja digitaalisen tasa-arvon edistämisessä.  

 

Ylönen, Katri., Salovaara, Susi., Kaipio, Johanna., Tyllinen, Mari., Tynkkynen, Elina., 

Hautala, Sanna & Lääveri, Tinja. Sosiaalialan asiakastietojärjestelmissä paljon paran-

nettavaa: käyttäjäkokemukset 2019. 2020: Artikkelissa kuvataan kyselytutkimuksen 

toteutus ja tulokset. Kyselytutkimuksessa selvitettiin sosiaalialan ammattilaisten käyt-

täjäkokemuksia asiakastietojärjestelmistä.    

 

Wartiainen, Piritta., Vuori, Anna & Tyllinen, Mari. 2020. Digitalisaation mahdollisuu-

det sosiaalihuollossa asiakastietojärjestelmän näkökulmasta. Teoksessa Suoninen-

Erhiö, Lea., Pohjola, Anneli., Satka, Mirja & Simola, Jenni. (toim.) Sosiaaliala uudistuu. 

Tietopohjan ja vuorovaikutuksen kysymyksiä: Artikkelissa tuodaan esille, mitkä ovat 

digitalisaation mahdollisuudet sosiaalihuollossa tietojärjestelmäkehittämisen kan-

nalta. Mahdollisuuksia tarkastellaan kansalaisen, ammattilaisen ja sosiaalihuollon 

johtamisen näkökulmista käsin.  

 

Taulukko 2. Tutkimusaineisto: 

 
Tutkimuksen  

tekijät, vuosi ja 

maa 

Tutkimuksen 

tarkoitus 

Aineisto ja 

tutkimusmenetelmä 
Keskeiset 

tulokset 

Kivistö, Mari., Heini, 

Annina., Kontu, Kata-

riina., Kunttu, Katriina., 

Lappalainen, Tiina., 

Lindroos, Nelli., Roni-

mus, Heli & Sjöblom, 

Stina. 

2019. 

Suomi. 

Selvittää asiakasosalli-

suuden toteutumista ja 

digitalisaation mahdol-

lisuuksia vammaissosi-

aalityön asiakasproses-

seissa.  

N=11 

Kvalitatiivinen  

tutkimus. 

Asiakasosallisuus asiakasprosesseissa näyt-

täytyy sattumanvaraisena ja vaihtelevana. 

Myös digitalisaatiota hyödyntävä asiakas-

osallisuus näyttäytyy vielä monin osin reto-

risena. Tutkimukseen osallistuneiden asiak-

kaiden valmiudet teknologian hyödyntämi-

seen olivat vahvemmat kuin palvelujärjestel-

män tarjoamat mahdollisuudet.  

Koskiaho, Biritta. 

2020. 

Suomi. 

Kuvata, miten digitali-

saatio on vaikuttanut 

vanhojen ihmisten asi-

oiden hoitamiseen ja 

mitkä ovat vanhuuspo-

litiikan kehityslinjat.  

N=12 

Kansalaistutkimus. 

Asiointiin liittyvät haasteet koskettavat sekä 

julkisia että yksityisiä palveluita. Kommuni-

kaation siirtäminen digimaailmaan koettiin 

haasteena. Digimaailma on myös vaikeutta-

nut julkisen puolen lomakkeiden sisältöjä ja 

aiheuttanut ongelmia niiden täyttäjille.  

Ritvanen, Jonna. 

2017. 

Suomi. 

Kuvata, millaisia sisäl-

töjä verkossa tehtävälle 

sosiaalityölle rakentuu 

sekä mitä mahdolli-

suuksia ja uhkia digita-

lisaatio on tuonut sosi-

aalityöhön. Artikkelissa 

tarkastellaan myös 

N=37 

Kirjallisuuskatsaus. 
Verkkososiaalityö on ajankohtainen käsite ja 

ilmiö. Verkko toimintaympäristönä tarjoaa 

perinteisten tehtävien hoitoon uusia väli-

neitä ja työtapoja. Verkkososiaalityö vaatii 

riittävät tekniset edellytykset sekä tiettyjä 

taitoja verkkoympäristössä toimimiseen. 

Verkkososiaalityö pyrkii vastaamaan yhteis-

kunnallisiin tilanteisiin ja tarpeisiin.   
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verkkososiaalityön kä-

sitettä. 

Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos, Aalto-

yliopisto ja Helsingin  

yliopisto.  

2021. 

Suomi. 

Selvittää haavoittu-

vassa asemassa olevien 

ryhmien kokemuksia 

etäpalveluista ko-

ronaepidemian aikana.  

Tavoitteena oli tuottaa 

tietoa, jota voitaisiin 

hyödyntää etäpalvelu-

jen kehittämisessä ja 

saavutettavuuden pa-

rantamisessa.  

N=81 

Kvalitatiivinen 

tutkimus. 

Eri asiakasryhmillä havaittiin erilaisia koke-

muksia etäpalvelujen käytöstä. Ikääntynei-

den kohdalla palvelujen saatavuuden koke-

mukseen liittyivät halukkuus ja kyvykkyys 

hyödyntää tietotekniikkaa. Mahdollisuus 

valita fyysiset palvelut etäpalvelujen sijaan 

nähtiin tärkeänä. Mielenterveyskuntoutujat 

olivat tyytyväisiä palvelujensa jatkuvuu-

desta etänä koronatilanteen aikana. Tietotur-

vaan liittyvät kysymykset ja etävuorovaiku-

tus koettiin haasteena. Työttömien suhtautu-

minen etäpalveluihin oli hyvin yksilöllistä. 

Tutkimuksen mukaan haavoittuvassa ase-

massa olevien ryhmien erilaiset tarpeet tulee 

ottaa huomioon tulevaisuuden etäpalvelujen 

kehittämistyössä. 
Ylönen, Katri., Salo-

vaara, Susi., Kaipio, Jo-

hanna., Tyllinen, Mari., 

Tynkkynen, Elina., 

Hautala, Sanna & Lää-

veri, Tinja. 

2020. 

Suomi. 

Selvittää sosiaalialan 

ammattilaisten käyttä-

jäkokemuksia asiakas-

tietojärjestelmistä valta-

kunnallisella tasolla. 

N=1145 

Kyselytutkimus 

Tutkimuksen mukaan tietojärjestelmät eivät 

edistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä, asi-

akkuuksien hallintaa, eikä kokonaiskuvan 

muodostumista asiakkaan tilanteesta. Tutki-

muksessa ainoastaan Nappula-järjestelmä 

sai hyvät pisteet käytettävyydestä. Tulokset 

vahvistivat aiempia havaintoja asiakastieto-

järjestelmien puutteista.  

Wartiainen, Piritta., 

Vuori, Anna & Tylli-

nen, Mari. 

2020. 

Suomi. 

Kuvata digitalisaation 

tuomia mahdollisuuk-

sia sosiaalihuollossa 

tietojärjestelmäkehittä-

misen kannalta. Mah-

dollisuuksia tarkastel-

tiin kansalaisen, am-

mattilaisen ja sosiaali-

huollon johtamisen nä-

kökulmista käsin. 

Kirjallisuuskatsaus. Digitalisaatio on tuonut uusia mahdolli-

suuksia sosiaalihuoltoon. Digitalisaation 

avulla voidaan kehittää kokonaan uusia pal-

velumuotoja. Toimivat sähköiset palvelut 

voivat vapauttaa resursseja niille, jotka eni-

ten tarvitset kasvotusten tapahtuvaa oh-

jausta. Digitalisaation ansiosta asiakkaalla 

on mahdollisuus etävastaanottoihin ja säh-

köiseen ajanvaraukseen. Digitalisaatio mah-

dollistaa asioinnin fyysisestä sijainnista riip-

pumatta. 
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5.1 Uudet palvelumuodot ja joustavuus 

Digitalisaation seurauksena sosiaalityö on kehittynyt monella tapaa. Asiakastyössä 

käytetään tietokoneita, sähköisiä asiakaskansioita, sähköpostia ja sähköisen asionnin 

palveluita (Juhila 2018, 157). Verkossa tapahtuvat asiakastapaamiset Teams-

sovelluksen kautta ja työskentely erilaisilla asiakastyön foorumeilla ovat lisääntyneet. 

Yhä useammin asiakkaalla on mahdollisuus valita tapahtuuko asiointi kasvokkain vai 

etänä. Tekoäly ja robotiikka ovat luoneet täysin uudenlaisia palveluita ja tuotteita. 

Esimerkiksi vanhainkodin asiakastyössä on hyödynnetty jo pienissä määrin 

robotiikkaa. 

 

Ritvasen (2017) katsauksessa tuodaan esille, miten sosiaalityön palvelut ovat muuttu-

neet digitalisaation seurauksena. Ensimmäinen näkökulma liittyy verkkoympäris-

töön. Verkon avulla on mahdollista saavuttaa maantieteellisesti kaukana olevia asiak-

kaita ja sellaisia asiakkaita, keitä muuten olisi haastavaa tavoittaa. Verkossa asiointi 

anonyymina voi rohkaista käyttäjiä avun hakemiseen. Verkkososiaalityön myötä va-

linnanvapaus on laajentunut. Asiakkaalla on enemmän mahdollisuuksia valita, millä 

tavoin hän haluaa asioida. Toinen näkökulma liittyy uusiin palvelumuotoihin. Esi-

merkkinä tästä on sähköinen ajanvaraus sosiaalitoimeen, riskitestin tekeminen ja so-

siaalityöntekijän tapaaminen sähköisesti. Wartiaisen ym. (2020) katsauksessa tuodaan 

myös esille uusia palvelumuotoja ja miten ne näyttäytyvät asiakkaille. Digitalisaatio 

on mahdollistanut sähköisen ajanvarauksen, hakemusten tekemisen sähköisesti, tie-

toturvallisen viestinnän sosiaalityöntekijän kanssa, omien päätösten näkemisen ja 

asiakaskertomusten lukemisen sähköisesti. Sosiaalityössä käsitellään arkaluonteisia 

tietoja ja sen vuoksi tietoturvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.  

5 TUTKIMUSTULOKSET 
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Digitalisaation myötä joustavuus on lisääntynyt. Wartiaisen ym. (2020.) katsauksen 

mukaan digitalisaatio on lisännyt yksilön vapauksia. Asiakkaan on mahdollista asi-

oida sosiaalihuollossa haluamaansa aikaan ja haluamallaan tavalla. Ritvasen (2017) 

katsauksessa selviää verkon mahdollistavan uudenlaisen vuorovaikutuksen ja verkon 

kautta voi olla yhteydessä monin eri tavoin. Verkossa on mahdollista kohdata  asiakas 

turvallisesti. Verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen on nähty lisäävän yhteisölli-

syyttä. Tietotekniikka luo uudenlaisia sosiaalisia suhteita ja sosiaalisuuden muotoja. 

Verkko tukee innovatiivista toimintaympäristöä ja kulttuuria. Nämä yhdessä tuovat 

uudenlaisia mahdollisuuksia sosiaalityöhön. Kokemuksieni mukaan verkossa tapah-

tuva asiointi voi madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä vaikeisiin asioihin liittyen. Joissa-

kin verkkopalveluissa pystyy asioimaan anonyymisti niin, ettei asiakkaan henkilötie-

toja paljasteta. Arkaluonteisten asioiden puhuminen voi olla monelle haastavaa ja 

moni voi jättää ajan varaamatta. Verkko voi parhaimmillaan lisätä ennaltaehkäisevää 

työtä ja kannustaa avun hakemiseen. 

 

5.2 Osallisuus 

 

Osallisuus on ilmiönä laaja ja moniulotteinen. Osallisuuden edistämisen periaatteita 

ovat: ihminen voi osallistua toimintaan vapaaehtoisesti, osallistujan kanssa etsitään 

yhdessä ratkaisuja, osallistuja kohdataan kunnioittaen, toimintaa kehitetään yhdessä, 

toiminta edistää osallistujan vaikuttamismahdollisuuksia ja ihminen pääsee osaksi 

yhteisöä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021). Digitalisaatio voi parhaimmillaan 

lisätä osallisuuden toteutumista. Kivistön ym. (2019) tutkimuksessa tuodaan esille 

vammaisten henkilöiden kokemuksia osallisuudesta vammaissosiaalityön asiakas-

prosesseissa sekä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia osallisuudelle. Asiakasosal-

lisuus liittyy asiakkaan ja palvelujärjestelmän suhteeseen. Kyse on asiakkaan osallis-

tumisesta aktiivisesti palvelun suunnitteluun, järjestämiseen, kehittämiseen ja arvi-

ointiin. Asiakasosallisuuteen vaikuttaa työntekijöiden asenteet, hakemusten käsittely-

ajat, saavutettavuus, asiakkaan asema ja organisaation toimintakulttuuri.  

 

Kivistön ym. (2019) tutkimuksessa havaittiin haastateltavien kokevan puhelimen par-

haana yhteydenottovälineenä kiireellisissä asioissa. Haastateltavat olivat tyytyväisiä 

siihen, että hakemuksia oli otettu vastaan joustavasti. Vaikka digitalisaatio on lisännyt 

asiakasosallisuutta, niin silti asiakasosallisuus näyttäytyy vielä sattumanvaraisena ja 

vaihtelevana. Miten tulevaisuudessa asiakasosallisuutta voitaisiin lisätä verkkososi-

aalityössä? Miten asiakkaan ääni saadaan paremmin kuuluviin? Asiakasraatien 
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perustaminen olisi yksi tapa lisätä asiakkaiden vaikuttamismahdollisuuksia digipal-

veluissa.  

5.3 Selkokielen riittämättömyys 

Etäpalveluiden selkokielisyydessä on havaittu olevan erilaisia puutteita. Verkossa 

käytetty kieli ei ole aina tarpeeksi ymmärrettävää ja selkeää. Oleellisen ja ajantasaisen 

tiedon löytäminen netistä on koettu haasteena. Asiat muuttuvat nopeaa tahtia ja van-

hentunutta tietoa on voinut jäädä nettisivuille. Selkokielisyyden toteutuminen ei ole 

itsestään selvää. Asiat voidaan ymmärtää monella eri tavoin. Suomessa sosiaali- ja ter-

veysministeriö on julkaissut Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategian, joka sisältää 

saatavuuteen ja esteettömyyteen liittyviä linjauksia (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016, 

18). EU:ssa saavutettavuusdirektiivi (2016/2102) määrittää verkkosivustojen ja mobii-

lisovellusten saatavuutta. Direktiivin mukaan kansalaisilla tulee olla yhtäläiset mah-

dollisuudet käyttää verkkopalveluita. (Horowitz, Nieminen ja työryhmä 2019, 88-89.) 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ym. (2021) tutkimuksen mukaan puutteet etä-

palveluiden selkokielisyydessä ovat vaikeuttaneet asiakkaiden palveluiden hyödyn-

tämistä koronaepidemian aikana. Mielenterveyskuntoutujat, sosiaalipalveluja käyttä-

vät nuoret aikuiset ja terveyspalveluita käyttävät toivat esiin, että sosiaali- ja terveys-

palvelujen verkkopalveluissa käytetty kieli on monimutkaista. Tämän takia asioita on 

ollut vaikeaa hoitaa itsenäisesti ja yhdellä kertaa. Osa oli joutunut lähtemään paikan 

päälle pyytämään apua. Tutkimuksessa havaittiin selkokielisyyden puutteiden näky-

vän erityisesti sosiaalipalveluissa. Monimutkainen kieli, hallinnollinen termistö ja vai-

keaselkoinen sisältö koettiin haasteina. Selkokielisiin verkkopalveluihin tulisi panos-

taa jatkossa enemmän. 

 

5.4 Digitaitojen suuri kuilu 

 

Ihmisten digitaidoissa on havaittu olevan suuria eroja. Erot liittyvät ikään, varallisuu-

teen, sairauksiin ja kognitiivisiin taitoihin (Juhila 2018, 158). Vaikka monilta oletetaan 

kohtalaisia digitaitoja ja sähköisten palveluiden käyttöä, niin silti arviolta yli miljoo-

nan suomalaisen on haastavaa käyttää sähköisiä palveluita (Aluehallintovirasto 2020). 

Etäpalveluiden käytön lisääntyessä heikommassa asemassa olevien ihmisten asema 

voi heikentyä entisestään. Kuka estää syrjäytymiskehityksen? Biritan (2020) 
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tutkimuksen mukaan digiosaaminen vanhemman sukupolven keskuudessa on heik-

koa. Näin on myös havaittu olevan muissa maissa. Taustalla vaikuttaa se, että 80-90-

vuotiaat ovat olleet työikäisinä syrjässä tietotekniikan käytöstä. Digitaidottomuus ei 

kuitenkaan kosketa vain vanhempaa sukupolvea. Terveyden ja hyvinvoinninlaitok-

sen ym. (2021) tutkimuksen mukaan digitaitojen puute koskettaa eri-ikäisiä. Ikäänty-

neiden digitaitojen taustalla nähtiin olevan vähäinen kiinnostus tietokoneen tai äly-

puhelimen käyttöön. Mielenterveyskuntoutujat, sosiaalipalveluja käyttävät nuoret ai-

kuiset ja valtaosa terveyspalveluita käyttävistä koki digitaitonsa riittämättömiksi voi-

dakseen käyttää sähköisiä palveluita. Haastateltavien mukaan riittämättömät digitai-

dot ovat hankaloittaneet tai jopa estäneet etäpalveluiden käyttöä. Etäasioinnissa ta-

pahtuvilla virheillä koettiin olevan vakavia seurauksia. Kehittyykö digitalisaatio niin 

nopeasti, etteivät ihmiset pysy enää sen kehityksessä mukana? Riittääkö perusdigi-

osaaminen enää vastaamaan sitä tasoa, jota yhteiskunta vaatii? 

 

5.5 Tasa-arvon heikentyminen 

 

Digipalvelulaki (306/2019) edistää jokaisen mahdollisuuksia käyttää digitaalisia pal-

veluita. Lain mukaan digitaaliset palvelut tulee olla kaikkien ulottuvilla. (Aluehallin-

tovirasto 2020.) Tämän toteutuminen käytännön tasolla ei vielä toteudu. Digitalisaa-

tion on nähty vaikuttavan tasa-arvon heikentymiseen. Kaikilla ei ole yhtäläiset mah-

dollisuudet käyttää tietokonetta tai älypuhelinta, esimerkiksi varallisuuden takia. 

Köyhyys koskettaa usein lapsiperheitä ja varsinkin yksinhuoltajia. Tuloerojen kasvu 

on herättänyt huolta Suomessa. Pienituloisten ansiot ovat nousseet vain vähän ja köy-

hien ja rikkaiden väliset erot ovat kasvaneet. Suhteellinen köyhyys koskettaa yhä use-

ampaa suomalaista ja sen on nähty olevan yhteydessä syrjäytymiseen. Suhteellinen 

köyhyys voi ilmetä siten, että yksilö ei pysty osallistumaan yhteiskunnassa yleisesti 

odotettuun elämäntapaan. (Melin & Blom 2011, 197-199.)  Osa väestöstä on jäänyt di-

gikehityksestä syrjään, joka ilmenee tutkimuksissa. 

 

Biritan (2020) tutkimuksessa nousee esille huoli vanhojen ihmisten asemasta. Yhteis-

kunnan kokonaistalous ja tekniikan kehitys vaikuttavat siihen, miten digitalisaatiossa 

kohdellaan eri väestöryhmiä. Kuinka ikäihmiset otetaan mukaan digitalisaatiota kos-

kevaan kehittämistyöhön? Tutkimuksen mukaan vanhojen ihmisten intressejä ei huo-

mioida tarpeeksi vallan ollessa yksityisellä sektorilla. Tilanne olisi erilainen, jos valta 

olisi julkisella sektorilla. Tutkimuksessa nousee esille dehumanisaation käsite, joka 

tarkoittaa sivuun jättämistä. Sivuun jättäminen voi olla tahallista tai tahatonta. Se voi 
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liittyä yhteiskunnan rakenteisiin. Yhteiskuntaa muutetaan niin, että jokin väestö-

ryhmä jää kehityksestä irralliseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ym. (2021) 

tutkimuksessa herää huoli siitä, ettei kaikilla ole tarvittavia laitteita etäasiointiin. Mie-

lenterveyskuntoutujien ja työttömien mukaan etäpalveluiden käyttö vaatii hyvät olo-

suhteet ja laitteet. Kaikilla ei ole varaa sellaisiin laitteisiin, joita palveluiden käyttö 

edellyttää. Moni työtön oli verkkoyhteyksien puutteiden tai omien laitteiden toimi-

mattomuuden vuoksi asioinut kaupungin kohtaamispaikoissa. Herää kysymys, onko 

kaupungin kohtaamispaikkoja tarpeeksi. Tiedotetaanko niistä riittävästi? Millainen ti-

lanne on pienimmissä kaupungeissa? 

 

Taulukko 3. Digitalisaation mahdollisuudet ja uhat: 

 

 

 

Digitalisaation 

 mahdollisuudet 

 

Digitalisaation  

uhat 

Uudet palvelumuodot Yhteiskunnan  

eriarvoistuminen 

Sähköinen asiointi Varallisuuserojen vaikutukset 

Nopeus ja joustavuus Tasavertaisen  

kohtelun unohtaminen 

Innovatiivisuus ja kehittämis-

työ 

Selkokielen puutteet 
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5.6 Kokemukset sosiaalialan sähköisistä järjestelmistä 

Sosiaalialalla on otettu laajasti käyttöön erilaisia sähköisiä järjestelmiä ja tulevaisuu-

dessa niiden määrä tulee kasvamaan. Sähköisten järjestelmien toimivuudesta on eri-

laisia kokemuksia. Ylösen ym. (2020) tutkimuksessa tarkasteltiin sosiaalialan ammat-

tilaisten käyttäjäkokemuksia asiakastietojärjestelmistä valtakunnallisella tasolla. Tut-

kimuksessa havaittiin asiakastietojärjestelmissä olevan paljon kehitettävää. Ongelma-

kohdat liittyvät tiedonkulkuun, monialaiseen yhteistyöhön, asiakkuuksien hallintaan 

ja asiakkaasta saatavan kokonaiskuvan hahmottamiseen. Tutkimuksessa ainoastaan 

Nappula-asiakastietojärjestelmä sai hyvät pisteet käytettävyydestä ja asiakastapaus-

ten hahmottamisesta. Nappula-järjestelmää käytetään lastensuojelussa. Ritvasen 

(2017) katsauksessa tuodaan esille, kuinka tietotekniset ongelmat vaikuttavat ver-

kossa tehtävään sosiaalityöhön. Haasteet liittyvät sisäänkirjautumiseen ja järjestel-

mien toimimattomuuteen. Tietotekniikalla ei ole riittävästi ratkaisuja eri järjestelmien 

tiedon siirtoon.  

 

Myös asiakkaat kokevat haasteita sähköisten järjestelmien käytössä. Kivistön ym. 

(2019) tutkimukseen pohjautuen moni toivoi paremmin toimivaa sähköistä järjestel-

mää, joka esteettömänä mahdollistaisi esimerkiksi näkövammaisten itsenäisen asioin-

nin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ym. (2021) tutkimuksen mukaan etäpalve-

luiden käytettävyyttä ja toimivuutta tulisi kehittää. Palvelualustojen toivottiin olevan 

yksinkertaisempia ja selkokielisempiä. Olennaisen tiedon toivottiin löytyvän nykyistä 

helpommin verkkosivuilta. Näissä tutkimuksissa ilmenee useampia ongelmakohtia, 

jotka liittyvät sähköisten järjestelmien käyttöön. Miten tulevaisuudessa sähköisiä jär-

jestelmiä kehitettäisiin asiakaslähtöisemmiksi? Maahan muuttaneiden, erityistä tukea 

tarvitsevien, eikä ikäihmisten ääni tule kuulluksi digipalveluiden kehittämistyössä. 

Digitalisaation lisääntyessä tämän asian äärelle tulisi pysähtyä ja miettiä ratkaisuja ti-

lanteen parantamiseksi.  
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Tutkimuskysymykset olivat: Mitä mahdollisuuksia digitalisaatio tuo sosiaalityöhön, 

miten digitalisaatio vaikuttaa yhteiskunnan eriarvoistumiseen ja mitä kokemuksia on 

sosiaalialan sähköisistä järjestelmistä? Tutkielman mukaan digitalisaation myönteiset 

vaikutukset sosiaalityössä näkyvät uusissa palvelumuodoissa, joustavuudessa ja osal-

lisuuden lisääntymisessä. Ritvasen (2017) ja Wartiaisen ym. (2020) katsauksissa nou-

see esille digitalisaation mahdollistaneen sähköisen ajanvarauksen, hakemusten teke-

misen sähköisesti, tietoturvallisen viestinnän ja asiakaskertomusten lukemisen säh-

köisesti. Digitalisaatio on tuonut paljon uutta ja innovatiivisuutta asiakastyöhön, 

mutta se on myös aiheuttanut erilaisia haasteita. Osa väestöstä on kokenut jääneensä 

syrjään digitalisaation seurauksena. Tutkimukset osoittavat vanhojen ihmisten asioin-

nin vaikeutuneen digitalisaation myötä. Biritan (2020) tutkimuksen mukaan vanhojen 

ihmisten toiveita ei oteta tarpeeksi huomioon digitalisaation kehittämistyössä. Tilanne 

olisi toinen, jos valta olisi julkisella sektorilla. Yksityisellä sektorilla kilpailu on kovaa 

ja vanhojen ihmisten tarpeisiin ei panosteta samanlailla. 

 

Tutkielman mukaan digitalisaatio voi aiheuttaa yhteiskunnan eriarvoistumista. Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitoksen ym. (2021) tutkimus osoittaa, ettei kaikilla ole sa-

manlaisia mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluita. Tutkimukseen osallistuneet 

mielenterveyskuntoutujat ja työttömät toivat esiin etäpalveluiden käytön edellyttä-

vän toimivia ja hyviä laitteita, joihin kaikilla ei ole varaa. Mielestäni käytettyjä tieto-

koneita ja älypuhelimia pitäisi hyödyntää jatkossa enemmän. Tämä tukisi myös kes-

tävää kehitystä ja ekologisuutta. Monen palvelun saaminen edellyttää sähköistä asi-

ointia ja olisi tärkeää, että jokaisella olisi edes joku laite asioiden hoitamiseen.  

 

Ihmisten digitaidoissa on havaittu olevan suuria eroja. Tämä ilmenee Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen ym. (2021) ja Biritan (2020) tutkimuksissa. Riittämättömät 
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digitaidot voivat hankaloittaa tai jopa estää etäpalveluiden käyttöä. Huonot digitaidot 

koskettavat eri-ikäisiä, mutta eniten ikäihmisiä. Taustalla nähdään olevan ikääntynei-

den vähäinen kiinnostus käyttää älypuhelinta tai tietokonetta. Huolestuttavaa on se, 

että digitaidottomuus voi heijastua ihmisten saamaan palveluun. Kuinka turvata jo-

kaiselle yhtäläiset oikeudet saada palvelua, on digiosaaminen millä tasolla tahansa?  

 

Digitalisaatio tulee olemaan yhä enemmän läsnä ihmisten arjessa ja digitaitojen mer-

kitys jatkaa kasvuaan. Herää kysymys, kuka on valta-asemassa digipalveluiden ke-

hittämistyössä. Pidetäänkö itsestäänselvyytenä, että jokaisella on valmiudet käyttää 

etäpalveluita ja tarvittavat laitteet etäasiointiin? Mielestäni on huolestuttavaa seurata 

kehityksen suuntaa. Itselleni on tullut yllätyksenä nuorten haasteet etäpalveluiden 

käytössä. Digitaitojen opettamiseen tulisi varata enemmän aikaa ja resursseja. Digi-

kursseista pitäisi tiedottaa nykyistä paremmin. Kunnat ja palveluntuottajat järjestävät 

ilmaista digiopetusta. Miten näistä mahdollisuuksista tiedotettaisiin tavalla, joka ta-

voittaisi laajemman joukon väestöä? Digipalveluiden kehittämistyössä pitäisi olla mu-

kana sosiaalityöntekijöitä ja palveluita käyttäviä asiakkaita, jotta myös heidän näke-

myksensä otetaan huomioon. Jos palveluita kehitetään ylhäältä alaspäin, syrjäytymi-

nen voi kasvaa merkittävästi.  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ym. (2021) tutkimuksen mukaan palveluntarjo-

ajien tulee tarjota nykyistä enemmän digitukea, esimerkiksi ohjevideoita, videoyh-

teyksiä tai reaaliaikaista tukea. Etäpalveluiden selkokielisyyteen toivotaan muutosta. 

Monimutkainen kieli ja hallinnollinen termistö voivat vaikeuttaa asioiden hoitamista 

itsenäisesti. Lisäksi sosiaalialan sähköisiä järjestelmiä tulee kehittää. Ylösen ym. (2020) 

tutkimuksen mukaan asiakastietojärjestelmien ongelmat liittyvät tiedonkulkuun, mo-

nialaiseen yhteistyöhön, asiakkuuksien hallintaan ja asiakkaasta saatavan kokonais-

kuvan hahmottamiseen. Tulevaisuudessa olisi tärkeää panostaa sähköisten järjestel-

mien toimivuuteen ja kehittämiseen palveluiden laadun turvaamiseksi. Digitalisaa-

tion vaikutuksia sosiaalityöhön tulisi tutkia enemmän. Tällä hetkellä tutkimustietoa 

tästä aiheesta on saatavilla vähän. Mielenkiintoista olisi selvittää eri maiden kokemuk-

sia digitalisaation vaikutuksista sosiaalityöhön ja miten teknologiaa on hyödynnetty 

asiakastyössä. Digitalisaatio on kasvava ilmiö ja sen takia tarvitaan lisää tietoa sen 

tuomista mahdollisuuksista ja haasteista, jotta palveluita pystytään uudistamaan asia-

kaslähtöisemmiksi. 
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