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Tiivistelmä – Abstract 

Koronapandemian myötä koko maailma, myös sosiaalityö on ottanut valtavan digiloikan. Tässä 

opinnäytetyössä etsitään näkökulmia digitalisaation välityksellä toteutettavan sosiaalityön 

vaikutuksista sosiaalityöhön sekä asiakassuhteeseen.  

Teoriapohjana on käytetty Kirsi Juhilan viitekehystä, jossa Juhila jäsentää asiakkaan ja työntekijän 

välisiä suhteita.  Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena.  

Kirjallisuuskatsauksessa on käsitelty digitalisaatiota sekä sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisiä 

suhteita. Tutkielman aineisto koostuu kahdestatoista artikkelista, joissa digitalisaatiota on 

lähestytty eri näkökulmista, erilaisissa sosiaalityön toimintaympäristöissä.   

Aineiston pohjalta on pyritty löytämään digitalisaation mukanaan tuomia hyötyjä ja haasteita 

sosiaalityöhön sekä sosiaalityöntekijän ja asiakkaan väliseen suhteeseen. Tutkielmassa havaittiin, 

että digitalisaatio on tulevaisuudessa yhä yleisempi tapa tehdä sosiaalityötä ja olla 

vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Yhtäältä digitalisaatio ei poista asiakkaan ja 

sosiaalityöntekijän välisestä suhteesta elementtejä, toisaalta se sulautuu jokaiseen suhteeseen ja 

muokkaa sitä omalla olemassaolollaan. Tärkeää sosiaalityön kehittämisessä on se, että 

teknologian tulee olla sosiaalityön työväline, eikä toisinpäin. 
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1 Johdanto 

 

Digitaalisten laitteiden ja sovellusten kehitys on yksi aikamme suurimpia muutoksia, joka mullistaa 

maailmaa ja samalla myös sosiaalialaa. Teknologia nähdään usein keinona vahvistaa talouden kasvua 

ja kehitystä ja se liitetään usein tehokkuuteen ja kilpailukykyyn. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet 

teknologian avulla mahdollistetut sosiaaliset innovaatiot ja sen sosiaaliset vaikutukset ihmisten 

hyvinvointiin. (Kairala 2018, 219.)  

Digitalisaatiosta puhutaan useilla käsitteillä, joihin voidaan katsoa sisältyvän kaikki 

asiakastietojärjestelmistä sosiaalisen median sovelluksiin aina tekoälyn ja robotiikan hyödyntämiseen 

työelämässä (Pyykönen 2021, 208). Leena Tikkalan (2017, 43) mukaan sosiaalisia suhteita ja 

sosiaalista todellisuutta on muokannut ja monimuotoistanut arkisen elämän digitalisoituminen ja 

siihen liittyvät teknologiset innovaatiot. Muutoksen myötä ihmiset toteuttavat arkeaan ja 

sosiaalisuuttaan myös digitaalisesti teknologian välittäminä. Tikkalan (emt.) sanoin: ”Teknologiosta 

on tullut myös väistämätön osa sosiaalista”.  

Sosiaalityössä on Maarit Kairalan (2017, 8) mukaan tarve uudelle tutkitulle tiedolle. Tällaista on 

esimerkiksi tieto teknologiaan liittyvästä sosiaalisesta ulottuvuudesta, teknologioiden aiheuttamasta 

muutoksesta, muutoksen sosiaalisista vaikutuksista ja digitalisaation välityksellä toteutuvasta 

vuorovaikutuksesta. Tutkimuksen avulla muodostettu teoria, kielenkäyttö ja käsitteellistäminen 

vaikuttavat siihen millaisena asiat ymmärretään. Sosiaalialalla digitalisaatiota on tutkittu vielä 

verrattain vähän, mutta kiinnostus sitä kohtaan on lisääntynyt jatkuvasti. Suomessa digitalisaatiota 

sosiaalityössä on tutkinut mm. Camilla Granholm (2016), joka on kirjoittanut aiheesta väitöskirjan ja 

luonut sulautuvan sosiaalityön (blended social-work) käsitteen. Tikkala (2017) on vienyt tätä 

keskustelua eteenpäin muodostamalla sosiaalityön kontekstisidonnaisuutta korostavan silloittavan 

sosiaalityön mallin, joka perustuu kriittiseen reflektioon. Molemmat mallit pitävät sisällään ajatuksen 

siitä, että moderni sosiaalityö toteutuu sekä reaalimaailmassa että digitaalisessa ympäristössä.  

Tässä tutkielmassa kartoitetaan digitalisaation mukanaan tuomaa muutosta sosiaalityössä ja sen 

vaikutusta asiakassuhteisiin aikaisemman tutkimustiedon pohjalta. Mielenkiintoni on erityisesti 
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asiakkaan ja työntekijän kohtaamisessa ja suhteessa. Teoriaosuudessa määritellään asiakkuutta sekä 

digitalisaation ja etäyhteyksien avulla toteutettua sosiaalityötä. Teoreettisena viitekehyksenä käytän 

Kirsi Juhilan (2006) teoksessa Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina – sosiaalityön yhteiskunnalliset 

tehtävät ja paikat jäsennettyjä asiakkaan ja työntekijän välisiä suhteita ja pyrin löytämään 

digivälitteisesti suoritetun sosiaalityön haastekohtia ja vahvuuksia näissä suhteissa. Tutkielman aihe 

on ajankohtainen, sillä koronapandemian myötä digitalisaation hyödyntäminen ja etäyhteyksien 

käyttö on nopealla aikataululla lisääntynyt ja tullut osaksi sosiaalityön arkea.  

Aineisto koostuu kahdestatoista tutkimusartikkelista, joista kahdeksan on julkaistu Mari Kivistön ja 

Kirsi Päykkösen (2017) toimittamassa teoksessa Sosiaalityö digitalisaatiossa. Lisäksi aineistoon 

valikoitui Katri Ylösen (2016) lisensiaatintutkimus Nuorten vuorovaikutuksellinen 

verkkoauttaminen, Mari Kivistön ja Liisa Hokkasen (2020) tutkimus Valtavirtateknologioita 

itsenäisesti käyttävien vammaisten henkilöiden eriytyvät toimijuudet sähköisten vammaispalveluiden 

käyttäjinä, Anna-Maija Pyykösen (2021) artikkeli Digitalisaatio sosiaalityössä sekä Timo 

Harrikarin, Marjo Romakkaniemen, Laura Tiitisen ja Sanna Ovaskaisen (2021) julkaisema artikkeli 

Pandemic and Social Work: Exploring Finnish Social Worker’s Experiences through a SWOT 

Analysis.  

Digitalisaatio on tuonut mukanaan paljon eettistä pohdintaa vaativia seikkoja. Sosiaalityön etiikka 

korostaa ihmislähtöisyyttä teknologian kehittämissä sekä teknologisten ratkaisujen vaikuttavuutta 

ihmisten arkeen ja hyvinvointiin (Kairala 2017, 8). Tutkielmassa nousi esiin useita eettisiä 

näkökulmia sosiaalityön digitalisoitumisessa, näitä käydään laajemmin läpi pohdinnan yhteydessä.  

 

 

 

 

2 Digitalisaatio sosiaalityön uutena suuntana 

 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen kannalta keskeisimmät käsitteet. Jotta tutkielmaan saadaan 

sille kuuluva yhteiskunnallinen kehys, on tarpeen määritellä digitalisaatiota yleisemmin, tarkentaa 

asiakkuuden monimuotoisuutta ja hahmottaa digitalisaation aiheuttamaa muutosta sosiaalityössä.  
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       2.1 Digitalisaation määrittelyä 

Mari Kivistö (2017, 22) ottaa esille ajatuksen digitalisaation käsitteen laajuudesta ja siitä, että se 

aiheuttaa haasteen digitalisaation ja sosiaalityön suhteen haltuun ottamiselle. Kivistön mukaan 

digitalisaatio konkreettisella tasolla sisältää esimerkiksi tietojärjestelmät, dokumentaatiot ja 

sähköisen asioinnin sekä sosiaalisen median sovellukset. Alasoini (2015, 26) toteaa, että digitalisaatio 

on digitaalitekniikan yhdistämistä arjen toimintojen osaksi siten, että siinä hyödynnetään laajasti 

digitoinnin moninaisia mahdollisuuksia. Pohjola (2017, 182) puolestaan toteaa, että sosiaalityön ja 

teknologian välisten suhteiden jäsentämisessä lähdetään usein liikkeelle teknologialähtöisesti ja 

puhutaan mm. työn elektronisesta käänteestä tai verkkososiaalityöstä. Tässä tutkielmassa nostan 

digitalisaation kentästä keskeisimmäksi tarkastelun kohteeksi digitaalisten etäyhteyksien avulla 

tehtävän sosiaalityön asiakassuhteen näkökulmasta.  

Monien käsitteiden kirjo kuvaa sosiaalityön ja digitalisaation monimuotoisuutta, mutta samalla se 

kuvaa myös vakiintuneiden käsitteiden puutetta ja ristiriitaista suhtautumista siihen. Sosiaalityö on 

perinteisesti mielletty lähityöksi ja työn käytäntöjä on ohjannut ajatus siitä, etteivät etäyhteydet ole 

parhaimmillaan asiakastilanteissa, joiden onnistumiseen tarvitaan paneutuvaa, onnistunutta 

vuorovaikutusta ja henkilökohtaista asiakassuhdetta. Toisaalta on kuitenkin huomattu teknologian 

mukanaan tuomia mahdollisuuksia, kuten asiakkaiden uudenlainen tavoitettavuus ja palveluiden 

monipuolistaminen. Digitalisaatio on yksi keskeisimmistä yhteiskunnassa meneillään olevista 

muutosprosesseista, joka heijastuu myös sosiaalityöhön. (Pohjola, 2017, 181.) Näin ollen myös 

sosiaalityö elää muutoksessa, eikä sitä tehdä enää vain perinteisesti kasvokkain kohdaten 

reaaliaikaisesti. (Kivistö 2017, 22.)  

Jo ennen koronapandemiaa digitalisaatio oli voimakkaassa nousussa ja yhteiskunnallisen ohjauksen 

keskiössä. Vuonna 2015 Juha Sipilän hallitusohjelman (Ratkaisujen Suomi 2015, 26) 

kärkihankkeisiin kuului julkisten palvelujen digitalisoinnin kehittäminen.  Sipilän hallitusohjelman 

tavoitteena oli rakentaa julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi. Näin 

pyrittiin mahdollistamaan julkisen talouden kannalta välttämätön tuottavuusloikka. Hallitusohjelman 

tavoitteena oli vahvistaa kansalaisten oikeutta päättää ja valvoa itseään koskevien tietojen käyttöä. 

Toisena tavoitteena oli varmistaa tietojen sujuva siirtyminen viranomaisten välillä ja tukea 

kansalaisia, joilla ei ole kykyä tai, jotka eivät ole tottuneet käyttämään digitaalisia palveluja.  

Maaliskuussa 2019 astui voimaan laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (L306/2019). Lain 

tarkoituksena on edistää digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta sekä sisällön 
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saavutettavuutta ja siten parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia 

palveluja. Sosiaalityön kannalta laki merkittävä, koska sosiaalityön yhtenä suurena tavoitteena on 

yhdenvertaisuuden lisääminen ja sen varmistaminen, ettei digitalisaation vuoksi synny tiettyjä ryhmiä 

syrjäyttäviä mekanismeja. Myös Sanna Marin jatkaa hallitusohjelmassaan (Osaava ja osallistava 

Suomi - sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta 2019) digitalisaation vahvaa 

tukemista. Tavoitteena on, että Suomi tunnetaan digitalisaation ja tekniikan edelläkävijänä ja 

käyttöönottajana yli hallinto- ja toimialarajojen. (Digitalisaation edistämisen ohjelma 2020-2023.) 

Viimeistään koronapandemian myötä digitaaliset palvelut ovat lisääntyneet siinä määrin, että ne 

voidaan rinnastaa nykyajan lähipalveluiksi. Käytännössä esimerkiksi videoneuvotteluja ei ole syytä 

pitää enää etäpalveluna tai kasvokkaisten palveluiden vastakohtana. (Kivistö 2017, 22.) 

Digiosallisuus on käsitteenä verrattain uusi. Valtioneuvosto julkaisi vuonna 2021 väliraportin 

Digiosallisuus Suomessa -hankkeeseen (Hänninen, Karhinen, Korpela, Pajula, Pihlajamaa, Merisalo, 

Kuusisto, Taipale, Kääriäinen & Wilska 2021). Julkaisussa on määritelty digiosallisuutta. 

Digiosallisuudessa etuliite ”digi” tai ”digitaalinen” viittaa siihen, että teknologia ja digitalisaatio 

tukevat kokemusta osallisuudesta siten, että ne mahdollistavat osallistamisen tai osallistumisen 

toimintaan yhteiskunnassa. Digiosallisuus näyttäytyy hyvin positiivisena ilmiönä, jonka myönteinen 

vaikutus levittäytyy myös arkiseen elämään virtuaalimaailman ulkopuolella. (Emt., 16.) 

Digisosallisuudesta voidaan tunnistaa myös kääntöpuoli, joka näyttäytyy digitalisaatioon liittyvissä 

esteissä ja rajoituksissa. Ongelmia aiheutuu esimerkiksi puutteellisesta tietoturvasta ja vajavaisesta 

infrastruktuurista. Haasteena on se, että kaikilla ei ole yhdenvertaisia taloudellisia resursseja tai 

muuten samanlaisia mahdollisuuksia hyödyntää digitaalista teknologiaa, käytön intensiteetti 

vaihtelee, eikä digitalisaatio ole kaikille yksilön terveydentilan, iän tai muiden syiden vuoksi 

realistinen vaihtoehto. (Hänninen ym. 2021, 16.) Tämä kääntöpuoli tulee sosiaalityössä tunnistaa ja 

pyrkiä kehittämään menetelmiä sekä sovelluksia, jotka auttavat kaikkia asiakasryhmiä osallistumaan 

yhteiskunnan palveluihin.  

 

          2.2 Sosiaalityön muuttuvat käytännöt 

Mia Niemi (2017, 97) toteaa sosiaalityön olevan kontekstuaalista, koska se rakentuu joustavasti 

erilaisissa sosiaalisissa yhteisöissä ja instituutiossa. Myös digitalisaatio voidaan ymmärtää 

yhteiskunnallisena prosessina (Alasoini 2015),) eli se on sosiaalityön kontekstitekijä. Digitalisaatio 

vaikuttaa väistämättä sosiaalityön toimintaympäristöihin ja sitä kautta asiakassuhteisiin.  
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Sosiaalityöhön liittyy aina vahvasti poliittinen ohjaus ja yhteiskunnallinen tahtotila. Edellä 

kuvattiin vahvaa ohjausta digitalisaatioon olleen jo vuodesta 2015 alkaen. Digitalisaatio vaikuttaa 

sosiaalityön tekemiseen myös siten, että työtä on mahdollista tehdä sitoutumatta tiettyyn paikkaan 

tai aikaan. Digitalisaation etätyöskentely eli muualla kuin työnantajan tiloissa tehtävän työ on 

yleistynyt. Viimeisten parin vuosikymmenen aikana etätyö on kehittynyt verrattain harvinaisesta 

ilmiöstä varteenotettavaksi vaihtoehdoksi perinteisille työjärjestelyille (Pyöriä & Saari 2017, 223). 

Suuressa mittakaavassa etätyöskentely ei kuitenkaan lyönyt itseään läpi ennen kuin koronapandemia 

alkoi ravistella maailmaa keväällä 2020. Seuraavaksi käydään läpi digitalisaation mahdollistamaan 

etätyötä ja sen vaikutusta sosiaalityössä.  

Etätyöllä ei ole yleisesti hyväksyttyä määritelmää, mutta se on vakiintunut käsitteeksi, joka 

yksinkertaisuudessaan kuvaa tilannetta, jossa työtä tehdään muualla kuin työnantajan tiloissa ja siihen 

liitetään tietotekniikan käyttö (Pyöriä & Saari 2017, 216). Etätyö voi olla kokoaikaista, osittaista tai 

täydentävää työtä, mutta sen ei ole tarkoitus olla lisä- tai ylityötä, jota tehdään varsinaisen työpäivän 

päälle kotona.  Etätyö on joustava työnteon muoto ja soveltuu moniin sellaisiin töihin, jotka eivät ole 

sidottuja aikaan, paikkaan tai esimerkiksi aineistoon, joka on saatavilla vain työpaikalla. Etätyö 

saattaa tarjota mahdollisuuden keskittyä työtehtäviin tehokkaammin kuin toimistoympäristö. (Emt. 

2017, 217.) 

Etätyö saattaa tarjota osaltaan helpotusta keskusteluissa jo pitkään esillä olleeseen sosiaalityön 

kuormittavuuteen. Huomiota on herättänyt muun muassa se, etteivät pätevät työntekijät pysy 

vakansseissaan. Apua esimerkiksi lastensuojelun resurssipulaan toivotaan saatavan vuoden 2022 

alusta säädetystä lastensuojelulain (Lsl 13b §) henkilöstömitoituksesta. Suunta on oikea, mutta myös 

muita keinoja työssä jaksamiseen tulee miettiä. Yksi keino voi olla koronapandemian pakottama 

digiloikka, joka on saanut aikaan sen, että etätyöhön suhtaudutaan aikaisempaa myönteisemmin ja se 

nähdään mahdollisuutena edistää työhyvinvointia sekä työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamista (Kunta-

alan työn murroksen kuvaus 6). Työntekijän näkökulmasta työelämän joustojen, kuten esimerkiksi 

kotona tehtävän työn, yleistyminen on myönteistä. Myönteinen vaikutus saattaa näkyä esimerkiksi 

lisääntyneenä työtyytyväisyytenä, työhön sitoutumisena ja työn imuna. Nämä positiiviset työelämän 

joustot voivat vähentää henkilöstön poissaoloja, vaihtuvuutta ja parantaa työtulosta. (Toppinen-

Tanner, Bergbom, Friman, Ropponen, Toivanen, Uusitalo, Wallin & Vanhala 2016, 8,9).  
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3 Asiakassuhteet sosiaalityössä  

Seuraavaksi määritellään asiakkuutta sosiaalityössä ja esitellään sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 

väliset suhteet Juhilan (2006) jäsennyksen mukaan. 

 

3.1 Monimuotoinen asiakkuus 

Sosiaalityötä ei ole olemassa ilman asiakaskontakteja. Ensimmäisen kohtaamisen merkitys on tärkeää 

asiakassuhteen muodostumiselle. Se, että asiakas tuntee kohtaamisensa sosiaalityöntekijän kanssa 

laadukkaaksi, on edellytys hyvän asiakassuhteen myönteiselle kehittymiselle. Siksi on tärkeää pohtia, 

miten digitalisaatio vaikuttaa asiakkaan ja työntekijän välisessä kohtaamisessa. (Jokinen 2016, 138.)  

Asiakastyö ja asiakkaan kohtaaminen ovat sosiaalityön ydintä. Sosiaalityön asiakkaat eivät ole 

yhteneväinen ryhmä ja asiakkuuden syyt ovat moninaisia. Sosiaalityössä asiakkaina voidaan olla 

vapaaehtoisesti, mutta myös vastentahtoisesti. Myös asiakassuhteen kesto voi vaihdella yhdestä 

tapaamisesta jopa vuosikymmeniin. Käytännössä asiakas voi olla yksilön lisäksi perhe, ryhmä tai 

yhteisö. (Jokinen 2016, 138.)  Sosiaalityössä asiakkaita on myös monista eri ikäryhmistä ja erilaisista 

vähemmistöistä. Tästä syystä on tärkeää ymmärtää, että yhtä työtapaa on mahdotonta hyödyntää 

erilaisissa kohtaamisissa.  

Asiakkuus sosiaalityössä koostuu laajasta yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta kokonaisuudesta. 

Tässä kokonaisuudessa keskustellaan eri tasoilla, kuten juridisilla, poliittisilla ja professionaalisilla 

tasoilla. Asiakkuutta tulee huomioida myös talouden, palvelujen, etiikan ja arvojen näkökulmasta. 

Sosiaalityön tavoitteet vaikuttavat niin asiakkaiden elämään kuin myös itse sosiaalityön tekemiseen. 

Siksi sosiaalityöntekijältä edellytetään työotetta, jolla on vaikuttavuutta rakenteellisuuteen ja 

osallistavuuteen. Ihannetilanteessa asiakkaan asiantuntijuus on keskiössä ja asiakkaan oman elämän 

lähtökohdat toimivat muutoksen perustana. (Jokinen & Nousiainen 2014, 22.) 

Asiakkuus ja sen määrittely sosiaalityössä on kiinnostanut tutkijoita. Pauli Niemelä on tarkastellut 

teoksessaan Sosiaalialan etiikka (1993, 154–155) ihmissuhdetta sekä ammatillista suhdetta 

sosiaalialalla ammattieettisenä kysymyksenä ja analysoinut ihanteellisia ihmis- ja ammattisuhteita. 
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Hänen määritelmissään korostuvat kunnioitus ja arvostus vuorovaikutuksessa sekä työntekijän 

asiantuntijuus suhteessa asiakkaaseen. Niemelän mukaan sosiaalialan etiikassa keskiössä ovat 

asiakkaiden inhimillinen kohtelu ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen.  

Kirsi Juhila (2006, 11) ymmärtää sosiaalityön asiakkaan ja työntekijän välisenä suhteena, johon 

vaikuttaa vahvasti myös vallitseva yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne. Sosiaalityöntekijöinä ja 

asiakkaina ollaan siis aina sidottuina yhteiskunnalliseen tilanteeseen, jossa sosiaalityölle muodostuu 

erilaisia paikkoja ja tehtäviä, jotka määrittävät toimijoiden suhteiden sisältöjä. Myös Arja Jokinen 

(2016, 139-147) on määritellyt sosiaalityön asiakassuhteita ja päätynyt Juhilan tapaan nelijakoon. 

Jokisen mukaan työntekijän ja asiakkaan suhteen muotoutumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä 

voidaan tarkastella yhteiskunnallisena, institutionaalisena, ammatillisena ja vuorovaikutuksessa 

rakentuvana suhteena. Nämä mallit ovat suhteellisen lähellä toisiaan ja liittyvät edelleen sosiaalityön 

ulottuvuuksiin, joissa työskentelyn toiminnan perustana painottuvat järjestelmä, vuorovaikutus ja 

yhteiskunnallinen tilanne.  

Seuraavaksi käydään tarkemmin läpi Juhilan (2006) määrittelemiä sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 

välisiä suhteita, jotka toimivat tutkielmani teoreettisena viitekehyksenä. Suhteita on neljä: liittämis- 

ja kontrollisuhde, kumppanuussuhde, huolenpitosuhde ja vuorovaikutuksessa rakentuva suhde. 

Suhteiden muodostumiseen vaikuttavat yksilöiden lisäksi mm. politiikka ja hallinto, sosiaalityön 

omat käytännöt, tutkimus ja akateeminen keskustelu. Suhteiden kautta on mahdollista ymmärtää 

mistä sosiaalityössä yhteiskunnallisena toimintana on kysymys.  Suhteet saattavat myös vaihdella 

asiakkuuden keston sisällä ja olla toisinaan lomittuneina toisiinsa. Tässä tutkielmassa mielenkiinto 

kohdistuu sosiaalityöntekijän ja yhden asiakkaan väliseen suhteeseen, eikä tutkielmassa ole keskitytty 

tiettyyn sosiaalityön kenttään, vaan näkökulmia on pyritty nostamaan monista erilaisista 

asiakasryhmistä ja tilanteista.  

 

 3.2 Liittämis- ja kontrollisuhde 

Sosiaalityö nähdään usein liittämis- ja kontrollisuhteena. Tämä tarkoittaa tiivistetysti sitä, että 

sosiaalityöntekijöiden roolina on liittää asiakkaita yhteiskunnan valtakulttuuriin ja tarvittaessa 

kontrolloida sellaisia asiakkaita, joiden liittämisessä on vaikeuksia. Juhila määrittelee liittämisen 

syrjäytymisen vastakohdaksi. Liitämistyön tavoitteena nähdään normaali osallistuminen ja 

yhteiskuntaan kuuluminen. (Juhila 2006, 49, 50.) 
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Juhila (2006, 53-64) toteaa, tutkijoiden olevan yhtä mieltä siitä, että syrjäytyminen nähdään 

prosessina, joka ei pysy staattisesti paikallaan, eikä se ole yksilöön liittyvä ominaisuus. Kun 

sosiaalityötä tarkastellaan syrjäytymis- ja liittämispuheen kehyksessä, elämänhallinnan 

vahvistaminen nähdään erittäin keskeisenä sosiaalityön tehtävänä. Sosiaalityö nähdään asiakkaan 

tukemisena, kannustamisena ja valmentamisena kohti hallitumpaa, itsenäisempää ja oma-

aloitteisempaa elämää.  

Liittämis- ja kontrollisuhteen kritiikki kohdentuu siihen, että se homogeenistää joukkona niin 

syrjäytyneet kuin ei-syrjäytyneetkin ja pahimmillaan syrjäytymispuhe perustuu kulttuuriseen 

luokitteluun ja huonoon erilaisuuden sietokykyyn. Syrjäytyneiden liittämis- ja kontrollitehtävä johtaa 

helposti asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden keskinäisiin vastakkainasetteluihin. (Juhila 2006, 96.) 

 

         3.3 Kumppanuussuhde 

Kumppanuussuhde tarkoittaa sitä, että sosiaalityöntekijä ja asiakas toimivat rinnakkain. 

Ongelmatilanteita ja muutostarpeita ja -tavoitteita jäsennetään yhdessä. Kumppanuussuhteessa 

painottuu asiakkaan osallisuus ja se voidaan ymmärtää liittämis- ja kontrollisuhteen vastakohtana. 

Vaikka sosiaalityön omissa ammattieettisissä lähtökohdissa korostetaan ihmisten tasa-arvoista 

kohtelua, tulee kuitenkin pitää mielessä, että asiakkaiden tilanteet ja ongelmat eivät ole homogeenisia 

ja eroihin perustuvassa sosiaalityössä kunnioitetaan moninaisuutta ihmisten välillä ja ihmisissä. 

Eroihin perustuvassa sosiaalityössä on tärkeää, ettei ihmisiä nähdä ainoastaan yhden ominaisuuden 

tai ongelman kautta. Osallistava sosiaalityö sisältää intervention asiakkaan elämään, niin kuin 

sosiaalityö yleensäkin. Väliintulon tarkoitus on kuitenkin osallistavassa otteessa olla asiakasta 

voimauttava ja valtauttava. (Juhila 2006, 103 - 120.)  

Kumppanuussuhteeseen perustuvassa sosiaalityössä asiantuntijuus on horisontaalista. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että suhteessa kummallakaan, ei sosiaalityöntekijällä, eikä asiakkaalla ole 

lähtökohtaisesti sellaista asiantuntijuutta, joka ohittaisi toisen osapuolen asiantuntijuuden. Se 

tarkoittaa asettumista samalle tasolle ja toisen kuuntelemista.  Juhila (2006, 138) nostaa esiin Karen 

Healyn (1999) näkemyksen, jonka mukaan horisontaalisuuden saavuttaminen ei ole helppoa, koska 

perinteisesti sosiaalityöntekijä ja asiakas asettuvat usein hierarkkisiin vastapooleihin. Juhila kiteyttää 

kumppanuuteen perustuvan suhteen siihen, että sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välinen työskentely 

rakentuu yhtäläiseen oikeuteen saada äänensä kuuluviin ja lähtökohtansa huomioiduiksi. Suhdetta ei 
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luonnehdi työntekijälähtöisyys eikä asiakaslähtöisyys, vaan kohtaamisissa pyritään neuvottelemaan 

yhteinen näkemys asiakkaan tilanteesta ja sen vaatimista toimenpiteistä. (Juhila, 138-148.) 

 

        3.4 Huolenpitosuhde 

Hoiva kokonaisvaltaisen huolenpidon mielessä ei sovellu sosiaalityötä kuvaavaksi käsitteeksi. 

Juhilan (2006, 151-161) mukaan sosiaalityö on mukana huomaamassa hoivantarpeita ja pohtimassa 

ratkaisuja ja tapoja vastata näihin tarpeisiin. Asiakassuhteessa hoiva on sosiaalityössä läsnä lähinnä 

psyykkisessä ja sosiaalisessa mielessä, koska ruumiillinen hoivatyö ei yleensä kuulu sosiaalityöhön. 

Juhila käyttääkin hoivasta paremmin sosiaalityöhön soveltuvaa termiä huolenpito.                            

Huolenpitosuhteessa asiakkaan ja työntekijän roolit muodostuvat siten, että sosiaalityöntekijä 

huolehtii ja asiakas on apua tarvitseva. Asiakas on riippuvainen työntekijän toiminnasta, joten suhde 

on väistämättä hierarkkinen. Sosiaalityön huolenpitokäytäntöjen turvaamiseksi tarvitaan perusta 

lainsäädännöstä, joka kattaa asiakkaan sosiaaliset oikeudet sekä asianmukaisen kohtelun periaatteet. 

Eettisyyden ja vallan kysymykset ovat keskeisiä huolenpitosuhteeseen liittyviä teemoja. Juhila toteaa, 

että haavoittuvimmillaan olevien ihmisten kohtaaminen vaatii erityistä ammatillista osaamista. 

Työmenetelmät ovat auttaminen ja tukeminen, jossa asetutaan julkisesti auttamaan heikommassa 

asemassa olevaa. (Juhila 2006, 162-165.) 

 

        3.5 Vuorovaikutuksessa rakentuva suhde 

Neljäs asiakkaan ja työntekijän välinen suhde on Juhilan (2006) mukaan vuorovaikutuksessa 

rakentuva suhde.  Kohtaamisista voi paikantaa kaikkia edellä esiteltyjä asiakkaan ja työntekijän 

välisiä suhteita, joten yhteiskunta ja kulttuuri ovat kohtaamisissa läsnä monin tavoin. 

Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kohtaaminen on sosiaalityön ydintä ja vuorovaikutuksen tärkeyttä ei 

voi liiaksi korostaa.  Vuorovaikutuksessa rakentuvassa suhteessa työntekijöiden ja asiakkaiden 

rooleja luonnehtii neuvoteltavuus. Neuvotteluissa molemmat osapuolet työstävät itselleen ja 

toisilleen identiteettejä.  

Vuorovaikutuksessa rakentuvassa suhteessa niin työntekijällä kuin asiakkaalla on tärkeä merkitys 

siihen, millaiseksi yhteistyösuhde lähtee muokkautumaan ja miten vuorovaikutus kehittyy. 

Vuorovaikutuksessa korostuu tilanteisuus, koska harvoin tilanteet toistuvat samankaltaisina. 
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Vuorovaikutuksessa rakentuvassa suhteessa menetelminä toimivat narratiivien ja identiteettien 

muodostaminen sekä erilaisten ongelmien havaitseminen ja niiden tulkinta. (Juhila 2006, 14, 254.) 

Sosiaalityön asiakassuhteiden tarkastelu on tällä hetkellä ajankohtainen ja kiinnostava 

tutkimuskohde. Juhilan (2006) malli antaa hyvät edellytykset jäsentää koronapandemian ja 

digitalisaation murroksen aiheuttamaa muutosta asiakastyössä.   

 

 

 

 

4 Tutkimuksen toteutus 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuskysymykset, tutkimusmenetelmä ja käydään läpi tutkimuksen 

toteutus ja aineisto.  

 

         4.1 Tutkimuskysymykset  

Koronapandemian myötä tapahtui murros perinteisessä työkäytännöissä ja myös sosiaalityössä 

siirryttiin tietyin reunaehdoin etätöihin. Vertaisarvioitua tutkimustietoa ei ole ehtinyt juurikaan kertyä 

koronapandemia-ajalta, joten suurin osa käytetystä aineistosta on ajalta ennen sitä.  

Tutkielmassa tarkastellaan, kuinka olemassa olevan tutkitun tiedon valossa Juhilan (2006) 

määrittelemät suhteet toteutuvat digitalisoituvassa sosiaalityössä.  

Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Millaisia muutoksia digitalisaatio on tuonut sosiaalityöhön?  

 

2. Kuinka digitalisaatio näyttäytyy sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisessä 

suhteessa ja vuorovaikutuksessa? 
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          4.2 Tutkimusmenetelmä 

Tämä tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsaus on laadullinen 

tutkimusmenetelmä, jolla on monia eri määritelmiä. Laaksonen, Kuusisto-Niemi & Saranto (2010, 

28) ja Kallio (2006, 18) määrittelevät kirjallisuuskatsauksen menetelmäksi, jossa muiden tutkimusten 

tietystä aihepiiristä kootaan uusi, jäsennetty kokonaisuus yleensä suuresta tietomäärästä. Salmisen 

(2011, 12) mukaan kirjallisuuskatsaukset voidaan jakaa kolmeen eri alatyyppiin: kuvaileva 

kirjallisuuskatsaus, systemaattinen katsaus ja meta-analyysi.  

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on yksi yleisimmin käytetyistä kirjallisuuskatsauksen perustyypeistä. 

Sitä voi kuvailla yleiskatsaukseksi, jolla ei ole tiukkoja ja tarkkoja sääntöjä. Systemaattisessa 

kirjallisuuskatsauksessa ja meta-analyysissä tutkimuskysymykset ovat tiukemmin rajattua ja 

määriteltyjä kuin kuvailevassa katsauksessa. Kirjallisuuskatsauksen muodoista narratiivinen 

kirjallisuuskatsaus on metodisesti kevyin vaihtoehto. Narratiivinen katsaus ei välttämättä tarjoa 

analyyttisintä tulosta, mutta se auttaa ajantasaistamaan ja kokoamaan olemassa olevaa tutkimustietoa. 

(Salminen 2011, 7.)  

Tämän tutkimuksen tyypiksi valikoitui narratiivinen, kuvaileva kirjallisuuskatsaus, koska aineisto on 

valittu suhteellisen suppeasti, eikä kaikkea mahdollista aiheeseen liittyvää tutkimustietoa ole käyty 

läpi. Narratiivisen kirjallisuuskatsauksen kautta hankittu tutkimusaineisto ei ole lähtökohtaisesti 

valikoitu systemaattisesti. Sen on kuitenkin tarkoitus tuottaa kokonaisvaltainen katselmus aiheesta ja 

siinä käsitellyillä aineistolla on mahdollista päätyä johtopäätöksiin, joiden luonne on 

kirjallisuuskatsausten mukainen synteesi. (Salminen 2011, 7.) Salminen (2011, 8) viittaa 

Baumeisterin ja Learyn (1997) perusteluihin, joiden mukaan kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan 

mm. kehittää olemassa olevaa teoriaa, rakentaa uutta teoriaa ja luoda kokonaiskuvaa tietystä 

asiakokonaisuudesta.  

Tämän tutkielman teoriaosuudessa on tarkastelu digitalisaatiota ja sen avulla tehtävää sosiaalityötä ja 

pyritty tutkimusaineiston kautta rakentamaan kuva, kuinka digitalisaatio vaikuttaa sosiaalityössä 

työntekijän ja asiakkaan välisiin suhteisiin. Aineistoissa digitalisaation ja asiakassuhteiden välisiä 

yhteyksiä on tarkasteltu erilaisissa sosiaalityön konteksteissa. Tämän tutkielman tulokset eivät ole 

yleistettävissä, eikä tutkimusta välttämättä voida toistaa täysin samankaltaisena. Samansuuntaisiin 

johtopäätöksiin voidaan kuitenkin samalla aineistolla päästä.  
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        4.3 Tutkimuksen toteutus ja aineisto 

Tutustuin lähdeaineistoon lukemalla aiheesta kirjoitettuja suomalaisia julkaisuja. Hakusanoina olivat 

etätyö, vuorovaikutus ja sosiaalityö. Laajennettuani hakua sanapariin: ”digitalisaatio sosiaalityössä”, 

löysin paremmin tutkimuskysymyksiini vastaavia julkaisuja. Tiedonhakua tehdessäni etsin tietoa eri 

tietokannoista, kuten JYKDOK, FINNA ja ARTO, sekä kävin läpi Janus-lehden artikkeleja. 

Varsinainen tiedonhaku rajoittui lopulta Google Scholariin (aluksi 1360 osumaa), koska sen lisäksi 

en onnistunut löytämään muista tietokannoista lisää sellaisia tutkimuksia, jotka olisivat olleet tähän 

tutkimukseen relevantteja.  

Suurin osa aineistosta (8 kpl) löytyi Mari Kivistön ja Kirsi Päykkösen (2017) toimittamasta teoksesta 

Sosisaalityö digitalisaatiossa. Teos on kattavin Suomessa julkaistu kokoelma sosiaalityön ja 

digitalisaation tutkimuksesta, ja artikkelit lähestyvät digitalisaatiota useasta eri näkökulmasta. 

Päädyin rajaamaan pois neljä artikkelia, jotka eivät tarjonneet vastauksia tutkimuskysymykseen 

sosiaalityöntekijän asiakkaan välisistä suhteista. Kirjan artikkelit ovat julkaistu vuonna 2017 eli 

ennen koronapandemian vaikutusta etäyhteyksien lisääntymiseen. Mielestäni se, että aineistoa on 

ajalta ennen pandemian vaikutusta lisää tutkimuksen luotettavuutta. Ennen koronapandemiaa 

suhtautuminen digitalisaatioon on ollut kriittisempää ja aihetta on lähestytty harkiten ja 

suunnitelmallisesti. 

Halusin vielä laajentaa näkökulmaa, joten lisäksi analyysiin valikoitui Katri Ylösen (2016) 

lisensiaattityö nuorten verkkoauttamisesta ja Mari Kivistön ja Liisa Hokkasen (2020) tutkimus 

vammaissosiaalityön asiakkaiden sähköisten palvelujen käytöstä, Timo Harrikarin & al. (2021) 

julkaisema englanninkielinen artikkeli, jossa on haastateltu suomalaisia sosiaalityöntekijöitä sekä 

Anna-Maija Pyykösen (2021) artikkeli digitalisaatiosta sosiaalityössä. Kaksi viimeksi mainittua 

artikkelia tarjoavat vertailunäkökulmaa koronapandemian vaikutuksista.   

Lopulliseen analyysiin valikoitui 12 tutkimusta, joista pyrin nostamaan näkökulmia ja löytämään 

vastauksia tutkimuskysymyksiini. Käyttämieni lähteiden sisäänottokriteerit olivat seuraavat: niissä 

käsitellään digitalisaatiota suomalaisessa sosiaalityössä ja niistä löytyi näkökulmia 

sosiaalityöntekijän ja asiakkaan väliseen suhteeseen. Artikkelien tuli olla vertaisarvioituja, 

maksuttomasti saatavilla ja kaikki artikkelit ovat julkaistu vuoden 2016 jälkeen. Pyrin myös 

löytämään aineistoa mahdollisimman kattavasti sosiaalityön eri toimialoilta. Aineisto ja tiivistelmä 

kunkin tutkimuksen sisällöstä on esitelty taulukossa 1. 
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Analyysin tarkoituksena on luoda selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä tiivistämällä aineisto 

yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jolloin luotettavien ja selkeiden johtopäätösten tekeminen helpottuu 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 122). Aineiston analyysissä käytin sisällönanalyysiä. Se tarkoittaa tekstin 

analysointia siten, että aineisto pyritään kuvailemaan sanallisesti ja jäsentämään tiiviisti ja selkeästi. 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi muodostuu kolmesta vaiheesta, jotka ovat: aineiston 

pelkistäminen (redusointi) aineiston ryhmittely (klusterointi) ja teoreettisten käsitteiden luominen 

(abstrahointi). Aineistoa pyritään käsitteellistämään ja kokoamaan uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. 

Aineiston luokittelu tai teemoittelu on tärkeä osa analyysiä, jotta tutkielmaan valikoitunut kirjallisuus 

saadaan tiiviimmäksi ja selkeämmäksi kokonaisuudeksi. Luokittelun jälkeen aineiston käsitteleminen 

ja tulkitseminen helpottuu. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103, 108.)  

Sisällönanalyysissä on yhdistetty aineistolähtöistä ja teoriaohjaavaa analyysiä. Analyysivaiheessa 

luin tulostetut aineistot useaan kertaan, huolellisesti läpi, tunnistaen tutkimuskysymyksiin liittyviä 

näkökulmia. Tämän jälkeen ryhmittelin tunnistetut teemat teorian eli Juhilan (2006) asiakassuhteiden 

mukaan. Asiakassuhteisiin liittyvän ryhmittelyn lisäksi aineistosta nousi esiin kolme erillistä teemaa, 

joiden kautta digitalisaatio vaikuttaa sosiaalityön käytäntöihin ja sitä kautta suhdetyöhön.  

 

 

Taulukko 1. Aineisto ja tiivistelmä ko. tutkimuksen sisällöstä. 

Ylönen Katri (2016): Nuorten 

vuorovaikutuksellinen verkkoauttaminen. 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus. 

Lisensiaatintutkimus. Sosiaalityön 

erikoistumiskoulutus. Yhteisösosiaalityö. Lapin 

yliopisto. 

Matalan kynnyksen sosiaalipalvelussa nuoren 
toimijuus vahvistuu verkkoympäristössä. Verkossa 
annetun avun edut osoittautuivat haittoja 
suuremmaksi. 

Ritvanen, Jonna (2017): Voiko sosiaalityötä 

tehdä verkossa? Verkkososiaalityön käsitteen 

määrittelyä. Teoksessa: Kivistö, Mari & 

Päykkönen Kirsi (toim.) Sosiaalityö 

digitalisaatiossa. Lapin yliopisto, s. 73-96. 

Verkossa tehtävän sosiaalityön sisällön 

määrittelyä. Digitaalinen toimintaympäristö voi 

vaikuttaa asiakassuhteeseen ja sitä tulee 

hyödyntää asiakkaan asemaa, oikeutta ja 

valinnanvapautta kunnioittaen. 

Kivistö, Mari (2017): Sosiaalityö 

digitalisaatiossa ja eettisyyden vaade. 

Teoksessa: Kivistö, Mari & Päykkönen Kirsi 

(toim.) Sosiaalityö digitalisaatiossa. Lapin 

yliopisto, s. 21-41. 

Eettisesti kestävän sosiaalityön edellytyksiä 

digitalisaatiossa ovat mm. juridinen sääntely, 

kriittinen reflektio, kontekstin huomioiva 

toimintapa sekä teknologiaosaamisen 

huomioiminen alan koulutuksessa. 
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Tikkala, Leena (2017): Sosiaalityön 

asiantuntijuus digitalisaatiossa:        

Teoksessa: Kivistö, Mari & Päykkönen Kirsi 

(toim.) Sosiaalityö digitalisaatiossa. Lapin 

yliopist,. s. 43-58.   

Kriittiseen teoriaan pohjautuva asiantuntijuuden 

malli. Sosiaalisen toimintaympäristön 

digitalisoituessa silloittava sosiaalityö ylittää 

verkkoulottuvuuden ja perinteisen ulottuvuuden 

erot ja auttaa asiakasta hänen 

elämismaailmassaan. 

Päykkönen, Kirsi (2017): Sosiaalinen media 

ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa. 

Teoksessa: Kivistö, Mari & Päykkönen Kirsi 

(toim.) Sosiaalityö digitalisaatiossa. Lapin 

yliopisto,. s. 125-138. 

Kokemuksia ikääntyneille suunnitellun 

yhteisöpalvelu Juttutuvan koekäytöstä. 

Ikääntyneille suunnatuissa yhteisöpalveluissa on 

potentiaalia sosiaalisen tuen välittämiseen. 

Palvelun käyttö osoittautui haasteelliseksi 

enemmistölle tutkimukseen osallistuneille. 

Niemi, Mia (2017): Ikääntyminen ja 

teknologia - Gerontologisen sosiaalityön 

näkökulmia. Teoksessa: Kivistö, Mari & 

Päykkönen Kirsi (toim.) Sosiaalityö 

digitalisaatiossa. Lapin yliopisto, s. 97-112. 

Digitalisaatio ikääntyneiden toimijuuden 

toteutumisessa ja sosiaalisen toimintakyvyn 

tukemisessa. Kehitettävän teknologian tulisi 

vastata ikääntyneiden tarpeisiin ja toimia 

työvälineinä sosiaalityön lähtökohdista. 

Kilpeläinen, Arja & Sälevä, Tanja (2017): 

Etäältä lähelle - lähipalveluja lappilaisille 

teknologiavälitteisesti. Teoksessa: Kivistö, 

Mari & Päykkönen Kirsi (toim.) Sosiaalityö 

digitalisaatiossa. Lapin yliopisto, s. 139-152.  

Lapin ensi- ja turvakodin Visioverkko®- hanke. 

Teknologiavälitteisyys palveluissa säästää aikaa, 

rahaa ja ympäristöä. Se madaltaa avun hakemisen 

ja osallisuuden kynnystä sekä luo uusia rakenteita 

asiakassuhteeseen. 

Salmela; Mirva & Mämmi-Laukka, Leena 

(2017): Kuinka voin auttaa? Kokemuksia 

sosiaalityössä hyödynnettävistä digi-

palveluista. Teoksessa: Kivistö, Mari & 

Päykkönen Kirsi (toim.) Sosiaalityö 

digitalisaatiossa. Lapin yliopisto, s. 161-168. 

Digitaaliset palvelut Oulunkaaren kuntayhtymässä. 
Digitalisaatio tulisi nähdä mahdollisuutena täyttää 
ne aukot, joihin fyysinen kontakti ei onnistu tai ole 
riittävä. Rinnalla tulee säilyttää perinteisiä palveluja 
heille, joille digitaaliset palvelut eivät sovellu. 

 

Pohjola, Anneli (2017): Sosiaalityöohjautuva 

digitalisaation kehittäminen. Teoksessa: 

Kivistö, Mari & Päykkönen Kirsi (toim.) 

Sosiaalityö digitalisaatiossa. Lapin yliopisto, s. 

181-190. 

Sosiaalityön ja digitalisaation suhde. Digitalisaatiota 
sosiaalityössä tulee kehittää ennen kaikkea sen 
omista lähtökohdista käsin. 

Kivistö, Mari & Hokkanen, Liisa (2020): 

Valtavirtateknologioita itsenäisesti käyttävien 

vammaisten henkilöiden eritytyvät toimijuudet 

sähköisten vammaispalveluiden käyttäjinä. 

Finnish Journal of eHealth an eWellfare. Vol. 

12 No. 1 (2020), s. 44-56. 

Tarkastellaan tietokoneita ja matkapuhelimia, 
itsenäisesti käyttävien vammaisten henkilöiden 
sähköisten vammaispalveluiden (SVP) käyttöä. 
Tuloksissa todetaan vammaisten keskuudesta 
löytyvän taidokkaita, potentiaalisia, varauksellisia ja 
pakotettuja SVP käyttäjiä. 



 

18 

 

Harrikari, Timo, Marjo Romakkaniemi, Laura 

Tiitinen & Sanna Ovaskainen (2021): 

Pandemic and Social Work: Exploring 

Finnish Social Worker’s Experiences through 

a SWOT Analysis. The British Journal of Social 

Work, Volume 51, Issue 5, July 2021, s. 1644–

1662. 

Kuinka sosiaalityöntekijät kokivat 
koronapandemian? Aineisto koostuu 33 
sosiaalityöntekijöiden laatimasta 
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5 Tulokset   

 

Tutkimustulokset on jaettu kahteen alalukuun. Ensimmäiseksi käsitellään digitalisaation vaikutusta 

sosiaalityöhön ja työkäytäntöihin. Tämän jälkeen tuloksia syvennetään sosiaalityöntekijän ja 

asiakkaan välisiin suhteisiin ja suhdetyöhön.  

 

           5.1 Muuttuvat asiakastyön käytännöt 

Sosiaalityö perustuu asiakassuhteisiin, jotka toteutuvat aina tietyssä kontekstissa. Tämän tutkimuksen 

aineistosta voidaan erottaa kolme teemaa, joiden kautta digitalisaatio vaikuttaa paitsi suhdetyöhön 

myös sosiaalityöhön itseensä ja sen käytänteisiin. Digitalisaation vaikutukset näkyvät käytäntöön 

vaikuttavina tekijöinä, työntekijään vaikuttavina tekijöinä sekä vuorovaikutukseen vaikuttavina 

tekijöinä. Teemat on esitetty taulukossa 2.  

Käytäntöön vaikuttavia tekijöitä ovat tietotekniset työvälineet ja uudet sovellukset, jotka helpottavat 

ja nopeuttavat työtä sekä yhteydenpitoa asiakkaisiin ja sidosryhmiin. Ne säästävät sekä asiakkaiden 

että työntekijöiden aikaa, kun siirtyminen paikasta toiseen vähenee. Yleensä olemme tottuneet 
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ajattelemaan digitalisaatiosta ja etäyhteyksistä puhuttaessa internetin hyödyntämistä, mutta 

esimerkiksi Pyykösen (2021) tutkimustuloksista käy ilmi, että merkittävin osa etäyhteyksistä 

asiakkaaseen muodostettiin edelleen puhelimitse (89 %) ja videoyhteyttä käytettiin huomattavasti 

harvemmin. Koronapandemian myötä muidenkin digitaalisten yhteyksien käyttö on arkipäiväistynyt 

ja on todettu, että esimerkiksi suuret monialaiset verkostopalaverit on taloudellisempaa järjestää 

etäyhteyksillä.  

Työntekijään vaikuttavia tekijöitä ovat mm. asiantuntijuus, osaaminen, joustavuus ja 

työhyvinvoinnillinen näkökulma. Digitalisaatio haastaa sosiaalityön asiantuntijuutta. Siksi Pyykösen 

(2021, 228) mukaan on tärkeää, että työntekijät koulutetaan uuden teknologian käyttöön. Vielä 

tärkeämpää on, että heidät otetaan mukaan omaan työhönsä sopivien järjestelmien suunnitteluun ja 

kehittämiseen. Digitaalisia sovelluksia tuleekin jatkossa kehittää sosiaalityön omista lähtökohdista 

käsin. Kilpeläinen & Sälevä (2017, 150) näkevät, että myös työntekijät joutuvat valintojen eteen. 

Teknologiavälitteisyyden arkistuminen vaatii työntekijältä uskallusta toimia toisin ja poistua omalta 

mukavuusalueeltaan. Visioverkkohankkeessa pidettiin yhtenä suurimpana haasteena työntekijöiden 

sitoutuminen etäyhteystyön kehittämiseen ja toteuttamiseen. Toisaalta digitalisaation työntekijään 

vaikuttavista tekijöistä yksi merkittävimmistä on se, että se lisää työn joustavuutta ja sitä kautta 

saattaa edistää työhyvinvointia. 

Lisäksi digivälitteisesti tehdystä työstä voidaan erottaa vuorovaikutukseen vaikuttavia tekijöitä, kuten 

erilaisuus, monimuotoisuus ja asiakkaan osallisuus. Digitalisaation myötä vuorovaikutus muuttuu ja 

monimuotoistuu. Sen lisäksi, että digitalisaation avulla pyritään tehostamaan työtä ja saamaan aikaan 

kustannussäästöjä, on sen avulla myös mahdollista saada palvelujen piiriin sellaisia asiakkaita, joille 

kynnys kasvokkaiseen tapaamiseen voi olla suuri. Sähköisen asioinnin uskotaan helpottavan 

asiakkaan osallistumista. Sähköiset palvelut voivat myös madaltaa yhteydenoton kynnystä, ja ne 

pyrkivät lisäämään yhdenvertaisuutta eri alueiden asukkaiden välillä. (Pyykönen 2021, 227.) 

Taulukko 2. Digitalisaation vaikutuksia sosiaalityöhön.  

Käytäntöön vaikuttavat tekijät 

- työvälineet 

- nopeus, helppous,  

   saavutettavuus 

Työntekijään 

vaikuttavat tekijät 

- asiantuntijuus, osaaminen 

- joustavuus (työhyvinvointi) 

Vuorovaikutukseen 

vaikuttavat tekijät 

- monimuotoisuus, muutos 

- asiakkaan osallisuus 
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Timo Harrikari & ym. (2021) havaitsivat tutkimuksessaan digitalisaation tuovan mukanaan sekä 

vahvuuksia että mahdollisuuksia. Tutkimuksessa aineistona olivat sosiaalityöntekijöiden 

päiväkirjamerkinnät koronapandemian vaikutuksesta työhön keväällä 2020. Vahvuuksina nähtiin 

joustavuus ja ammattimainen reflektiivisyys, ammattietiikka ja -osaaminen, moraalinen päättely sekä 

nopea sopeutuminen muutokseen.  Mahdollisuuksina koettiin asiakkaiden elämäntilanteiden 

näkeminen uudessa valossa, innovatiiviset ideat asiakastyön käytäntöjen uudistamiseen sekä 

sosiaalityön uusi organisointi hybridimallin kautta.  

Tutkimuksessa heikkouksina nähtiin, että kriisinhallinta ja viestintä sosiaalityön organisaatioissa on 

riittämätöntä ja työntekijöiden etätyön mahdollistava infrastruktuuri on rajallinen. Suurin osa esiin 

nousevista ongelmista oli tiedossa jo aiemmin, mutta koronapandemia teki niistä entistä näkyvämpiä. 

Huolia herätti myös sosiaalityöntekijöiden ammatillisen harkintavallan kaventuminen ja pandemian 

myötä työntekijöille määrätyt uudet tehtävät. (Harrikari & ym. 2021) Sosiaalibarometrin (2020, 114) 

mukaan koronapandemian vuoksi nopealla aikataululla ja pakon sanelemana tehty muutos 

työtapoihin osoittautui myönteiseksi kokemukseksi siitäkin huolimatta, että poikkeusolot itsessään 

aiheuttivat asiakkaille haasteita ja ongelmia.  

 

        5.2 Digitalisaation vaikutukset asiakassuhteisiin  

Pohjola (2017, 185) toteaa, että digitaalinen sosiaalityö on edelleen suhdetyötä, mutta digitalisaatio 

muuntaa sitä ja vaatii uutta osaamista. Seuraavaksi nostan aineistosta havaitsemiani huomiota, jotka 

liittyvät asiakkaan ja työntekijän välisiin suhteisiin.  

 

Liittämis- ja kontrollisuhteessa korostuu sosiaalityöntekijän asiantuntijuus suhteessa asiakkaaseen 

(Juhila 2006). Tiedonmuodostuksen kannalta on olennaista, että asiakkaan tilanteesta saadaan 

mahdollisimman totuudenmukainen ja ajantasainen kuva. Sosiaalityön kontrollointitehtävä liittyy 

kiinteästi varsinkin lastensuojeluun ja oikea-aikainen sekä luotettava tiedonmuodostus on tärkeässä 

asemassa asiakassuhteen muodostumisessa. Käytännön sosiaalityössä on tärkeää saada 

kokonaisvaltainen käsitys asiakkaan tilanteesta ja tuen tarpeesta. Ritvanen (2017, 80) toteaa, että 

digitalisaation eri muodot vuorovaikutusvälineinä voivat vaikuttaa siihen, millaiseksi asiakkaan ja 

sosiaalityöntekijän välinen suhde muodostuu. Suhteen muodostumisen kannalta on keskeistä miettiä 

missä asiakasprosessin vaiheessa etäyhteyksiä on mielekästä hyödyntää. Ritvanen nostaa esiin myös 

Tregeaglen (2010) tekemän huomion siitä, että verkossa viestiminen saattaa vaikuttaa olennaisesti 
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sosiaalityössä tehtävään tilannearviointiin. Tällöin saattaa jäädä havaitsematta keskeisiä ja oleellisia 

viestejä asiakkaiden tosiasiallisista tilanteista. (Emt., 80.) Kuitenkin esimerkiksi sosiaalibarometrin 

mukaan suurimpina haasteina digitaalisiin palveluihin siirtymisessä korostuivat osaamisen puute sekä 

soveltuvien välineiden ja internetyhteyden puuttuminen (Sosiaalibarometri 2020, 27-30). 

Salovaara (2017, 69) ehdottaa, että tietojärjestelmiä ja digitaalisia sovelluksia kehitettäessä 

huomioitaisiin enemmän sosiaalityön teorioita, jotka vaikuttavat tiedonmuodostukseen. Myös 

Ritvanen (2017, 73) esittää, että sosiaalihuollon teknologiaa tulee kehittää sen omista lähtökohdista 

käsin. Tikkala (2017, 43) toteaa, että digitalisaatio ei kaikilta osin tue asiakkaan kohtaamista ja 

palveluprosessia, koska sen mahdollisuuksia ei ole vielä täysin hyödynnetty. Parhaimmillaan 

digitalisaatio ja teknologia voivat johtaa Juhilan (2006) määrittelemän kontrollisuhteen 

liudentumiseen ja myös asiakkaan osallisuuden aitoon lisääntymiseen sosiaalityössä.  (Tikkala 2017, 

48).  

 

Kumppanuussuhteessa ajatellaan, että asiakas ja sosiaalityöntekijä ovat tasavertaisia kumppaneita 

ja pyrkivät yhdessä löytämään asiakasta parhaiten tukevan ratkaisun (Juhila 2006). Yhteistyön 

näkökulmasta digitalisaatiota voidaan tarkastella useasta suunnasta. Digitalisaation voidaan nähdä 

lisäävän asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta (Salmela & Mämmi-Laukka 2017, 161). 

Digitalisaation myötä asiantuntijatieto ja kansalaistieto hämärtyvät ja asiakas saa sähköisten 

järjestelmien kautta nopeasti käsiinsä hänestä tuotetun asiantuntijatiedon (Ritvanen 2017, 87). 

Toisaalta digitalisaatio helpottaa yhteistyötä, mutta toisaalta sen voidaan ajatella aiheuttavan 

yhteistyön heikkenemistä, koska perinteinen vuorovaikutus vähenee (Salmela & Mämmi-Laukka 

2017, 165.)  

Katri Ylönen (2016) on tutkinut nuorten kanssa tehtävää sosiaalityötä. Tutkimus käsittelee 

vuorovaikutuksellista verkkoauttamista, joka on nuorille suunnattu matalan kynnyksen palvelu. 

Nuorille tarjotaan sosiaalista tukea, vahvistetaan heidän omia voimavarojaan ja rohkaistaan 

muutokseen. Tutkimustuloksista havaitaan, että merkittäväksi asiaksi muodostui nuorten 

luottamuksen kasvattaminen viranomaisiin ja ohjaus oikeisiin palveluihin. Verkkoauttaminen toimi 

välipysäkkinä avunhakemisen prosessissa. Tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan auttaminen 

verkossa ei eronnut suuresti perinteisestä kasvokkaisesta auttamisesta. Päinvastoin se saattoi 

nopeuttaa ja helpottaa vaikeiden asioiden ilmaisemista ja niiden käsittelyä. Nuorten oma toimijuus 
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näytti vahvistuvan verkkoympäristössä, koska valta avun hakemiseen ja vastaanottamiseen säilyi 

heillä itsellään.    

Sote-uudistuksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia ovat myös sosiaalityön asiantuntijuuden muutos 

asiakas- ja kontekstilähtöiseksi.  Palveluprosessia selvennetään yhteisellä asiakkaan ja työntekijän 

tiedonmuodostuksella ja sitä mahdollistetaan erilaisin teknologian ja digitalisaation keinoin. (Tikkala 

2017, 44.) Kumppanuussuhde voidaan ymmärtää liittämis- ja kontrollisuhteen vastakohtana ja 

tietynlaisena sosiaalityön ideaalina (Juhila 2006, 103). Työn digitalisoituessa kumppanuussuhteen 

toteutuminen vaatii niin ikään ideaaliset puitteet toteutuakseen; asiakkaalla tulee olla teknologiset 

laitteet ja osaaminen voidakseen osallistua oman asiansa käsittelyyn tasavertaisesti.  Ylösen (2016) 

tutkimus luo näkökulman tulevaisuuteen ja erityisesti nuoret, jotka ovat muutoinkin tottuneet elämään 

myös verkkoulottuvuudessa, kokivat digitaaliset palvelut myönteisinä ja jopa kasvokkaisia 

kohtaamisia helpompana tapana asioida. Koska verkkotyöskentely ei välttämättä sovi kaikille 

asiakkaille (Ritvanen 2017, 80), tuleekin korostaa asiakkaan vapautta valita itselleen sopivat 

työskentelymuodot ja huomioida nämä myös digitalisaation näkökulmasta.  

 

Huolenpitosuhteessa sosiaalityö nähdään huomaamassa hoivantarpeita ja pohtimassa ratkaisuja ja 

tapoja vastata näihin tarpeisiin (Juhila 2006). Sosiaalityön velvoitteena nähdään heikommassa 

asemassa olevien tukeminen. Digitalisaation kritiikki kohdistuu yleensä siihen, että se ei ole kaikille 

tasavertaisesti saatavilla, puhutaan digitaalisesta kuilusta (Pohjola 2017, 183). Esimerkiksi sekä 

gerontologisessa sosiaalityössä että vammaissosiaalityössä voidaan ajatella, että osa asiakkaista ei 

välttämättä kykene itsenäisesti käyttämään digitaalisia palveluita. Lähtökohtana tuleekin kiinnittää 

huomioita palvelujen kehittämiseen asiakaslähtöisesti, mutta myös turvata yhteiskuntaan 

osallistuminen ja palvelujen saatavuus ilman tietotekniikkaa. (Niemi 2017, 106.)  

Päykkönen (2017, 125-127) on tutkinut ikääntyvien internetin ja sosiaalisen median käyttöä. 

Päykkönen puhuu artikkelissaan Cobbin (1976) määrittelemästä sosiaalisen tuen käsitteestä. Se 

voidaan ymmärtää emotionaalisena tukena, arvostuksena ja sosiaaliseen verkostoon kuulumisena. 

Sen ilmenemismuoto on molemminpuolinen vuorovaikutus, joka saa aikaan tunteen 

yhteenkuuluvuudesta ja välittämisestä. Digitalisaatio ja erityisesti sosiaalisen median palvelut ovat 

helppo ja käyttökelpoinen väline tällaisen tuen saamiseen ja antamiseen.  

Päykkönen (2017, 125) toteaa, että yhteisöpalvelut tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia 

yhteydenpitoon läheisten kanssa sekä erilaisten sosiaalisten verkostojen ylläpitoon ja rakentamiseen. 
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Sosiaalisen median kautta myös haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten saattaa olla 

helpompaa kiinnittyä ja verkostoitua erilaisissa yhteiskunnan toimintaympäristöissä. Myös iäkkäät 

hyötyvät internetin käytön opettelusta. Sen on todettu parantavan vuorovaikutusmahdollisuuksia ja 

lisäävän mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen sekä vahvistavan yhteiskuntaan kuuluvuutta. (Emt., 127). 

Toisaalta ikäihmisten on todettu kokevan negatiivisia tunteita suhteessa digitalisaatioon. Digitaalisen 

kehityksen myötä on tullut paljon hyvää ja sen on todettu helpottaneen ikääntyneiden elämää, mutta 

sen varjopuolena on nähty mahdollinen eriarvoistavuus, joka kohdentuu erityisesti henkilöihin, jotka 

ovat haavoittuvassa asemassa. (Korjonen-Kuusipuro & Saari 2021, 372). 

Vammaissosiaalityötä tutkineet Kivistö ja Hokkanen (2020, 45) havaitsivat, että vammaisten 

henkilöiden asemat ja toimijuudet muuttuvat myös digitalisaatiossa.  Vammaisten henkilöiden 

teknologisia toimijuuksia on jaoteltu mm. itsenäisenä, mahdollistettuna ja jaettuna toimijuutena. 

Lisäksi heitä on myös tyypitelty tietotekniikan ja digipalveluiden käyttäjinä kokeneisiin 

digikansalaisiin, säännöllisesti tai suppeasti tietotekniikkaa ja digipalveluja käyttäviin sekä 

teknologian ulkopuolelle jääneisiin. Vammaisten joukosta on tunnistettu paitsi kokeneita 

digitaaliteknologian käyttäjiä myös käyttäjiä, joille digitaaliteknologia ei ole kovinkaan tuttua tai joita 

se ei kiinnosta. (Emt., 46.) 

Sosiaalityössä tulee aina olemaan tilanteita ja asiakkaita, joilla ei ole täysin yhdenvertaiset 

mahdollisuudet toimia omassa asiassaan ja perinteisemmät yhteydenpidon tavat tukevat asiakasta 

todennäköisesti digitaalisia paremmin. Tällöin huolenpitosuhde täytyy ymmärtää siinä 

merkityksessä, että työntekijä ajaa parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan asiaa. Salmela & 

Mämmi-Laukka (2017, 166) toteavatkin, että olisi tärkeää muistaa digitalisaatio työn mahdollistajana 

esteiden sijaan. Kun digitaalista työskentelyä hyödynnetään niiden asiakkaiden kanssa, joilla on 

mahdollisuus käyttää digitaalisia palveluja ja jotka suhtautuvat siihen myönteisesti, vapautuu 

enemmän resursseja muiden asiakkaiden kanssa työskentelemiseen. Digitalisaatio mahdollistaa 

perinteisempien resurssien suuntaamisen niille asiakkaille, jotka hyötyvät enemmän 

henkilökohtaisesta, kasvokkaisesta tuesta.  

 

Vuorovaikutuksessa rakentuvassa suhteessa asiakas ja työntekijä muodostavat suhdettaan 

vastavuoroisesti (Juhila 2006). Eräs digitaalisuutta kohtaan esitetty kritiikki kohdistuu 

vuorovaikutuksen puutteeseen ja työn mekaanistumiseen. Digitaalisuutta hyödyntävän työn 

tekemisen tavat voivat kuitenkin olla rikkaita ja monipuolisia. Pelkkä väline ei ratkaise työn sisältöjen 
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ja muotojen toteutumista. Perinteiseen kohtaamiseen verrattuna digivälitteinen vuorovaikutteisuus ja 

kommunikaatio rakentuvat eri tavalla. Käytännössä monet digitaaliset välineet perustuvatkin vahvalle 

vuorovaikutteisuudelle, sosiaaliselle verkostoitumiselle ja uusille yhteisöllisyyden muodoille. 

(Pohjola 2017, 185.)  

Uudet tietojärjestelmät ja verkossa tapahtuva vuorovaikutus haastavat työntekijän osaamista ja 

aiheuttavat kehittämistarpeita. Verkon kautta tapahtuvalla vuorovaikutuksella voi olla vaikutusta 

siihen, millaiseksi asiakassuhde muodostuu, eikä se välttämättä sovi jokaiselle asiakkaalle. Suhteen 

muodostumisen kannalta on tärkeää arvioida, missä vaiheessa asiakasprosessia digitaalista yhteyttä 

voidaan hyödyntää tai milloin kasvokkainen tapaaminen olisi parempi. Verkon välityksellä käyty 

vuorovaikutus voi tuoda suhteeseen etäisyyttä. Myös ilmaisutapa ja käyttäytyminen voivat olla 

impulsiivisempia verkossa, kuin kasvokkaisessa kohtaamisessa. (Ritvanen 2017, 80.) 

Pyykönen (2021, 218) esittää kysymyksen, miten siirtyä perinteisestä kohtaamisesta kohti 

vuorovaikutteista virtuaalista kohtaamista? Tutkimustulosten mukaan tilanne näyttää hyvältä ja 

suurelle osalle nykyteknologia on helposti saatavilla ja sen käyttö on jokapäiväistä. (Emt., 128). 

Koska verkkovälitteinen vuorovaikutus vaatii uudenlaista osaamista ja arviointikykyä, 

sosiaalityöntekijän täytyy aina harkita, milloin verkkotapaaminen on mahdollista ja lisäksi, miten se 

vaikuttaa vuorovaikutussuhteeseen. On otettava huomioon, että tietyt sosiaalityölle tärkeät 

ominaisuudet saattavat heikentyä verkon kautta kommunikoitaessa. (Salmela & Mämmi-Laukka 

2017, 165). Työntekijän tulisikin asiakaskohtaisesti osata arvioida, tukevatko kasvokkaiset 

tapaamiset asiakasta ja hänen lähiverkostoaan enemmän kuin digitaaliset palvelut (Kairala 2018, 

222).  

Digitalisaation lisääntymisen myötä ei myöskään ole tarkoitus unohtaa perinteisiä 

vuorovaikutustaitoja, vaan tuoda sen rinnalle, korostaa ja kehittää esimerkiksi tekstuaalisia ja 

virtuaalisia tapoja olla vuorovaikutuksessa (Ritvanen 2017, 75). Räsänen (2014, 80) kehottaakin 

mieltämään tietojärjestelmät osaksi vuorovaikutussuhdetta, yhtenä osatekijänä asiakassuhteessa. 

Sosiaalityössä tulee löytää ja tunnistaa ne asiakkaat ja asiakastilanteet, joissa voidaan parhaiten 

hyödyntää digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. Esimerkiksi lasten kohtaaminen 

videoyhteydellä oli Salmelan ja Mämmi-Laukan (2017, 164) mukaan täysin poissuljettu palvelu, 

koska lasten kanssa haluttiin saada aitoa vuorovaikutusta esiin. Ylönen (2016, 53) puolestaan havaitsi 

”kasvottomuudessa” olevan paljon etuja nuorten kanssa tehdyssä verkkoauttamisessa. Nuoret kokivat 

tekstiin perustuvan kommunikaation tasa-arvoisemmaksi, koska päätösvalta säilyi heillä itsellään. 

Nuoret päättivät itse puheenaiheista ja siitä, milloin halusivat lopettaa keskustelun.  
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6 Johtopäätökset ja pohdinta 

 

Tämän tutkielman tavoitteena oli tarkastella miten digitalisaatio vaikuttaa sosiaalityöhön ja 

asiakassuhdetyöhön. Tarkoituksena oli tunnistaa millaisia muutoksia - haasteita ja hyötyjä - 

digitalisaation myötä näkyy sosiaalityössä. Aineistosta löytyi molempia näkökulmia digitalisaation 

vaikutuksista. Tutkielman tulokset ovat aineiston pohjalta nousseita omia tulkintojani, minkä vuoksi 

tuloksia ei voida yleistää. Tulokset ovat kuitenkin samansuuntaisia kuin aikaisemmissa saman 

aihepiirin tutkimuksissa ja uskon, että samalla aineistolla päädytään samantyyppisiin tuloksiin. Tässä 

luvussa pohdin digitalisaation asettamia vaatimuksia sosiaalityölle tulevaisuudessa sekä osaamisen, 

asiakastyön että etiikan näkökulmasta.  

 

6.1 Osaamisen turvaaminen  

Sosiaalityön koulutukseen sisältyvä teknologiaosaamisen jäsentäminen ja opetus nähdään haasteena 

eri maissa. Digitalisaation myötä sosiaalityöntekijä osaamisvaatimukset ovat muuttuneet ja 

lisääntyneet. Sosiaalityöntekijän täytyy paitsi osata käyttää teknologia laitteita ja järjestelmiä myös 

kyetä arvioimaan asiakkaan osaamisen taidot. Suomessa alan koulutuksessa on huomioitu 

sosiaalityön murros ja alettu vastaamaan syntyneeseen koulutustarpeeseen. Lapin yliopistossa 

toteutettiin 1.1.2015–30.6.2018 kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä eSosiaalityön 

maisterikoulutus -hanke. Sen tavoitteena oli kouluttaa yhteiskuntatieteiden maistereita, joilla on 

pätevyys sekä sosiaalityöntekijän tehtäviin että sosiaalityön substanssiosaamiseen perustuvaa 

teknologiaosaamista. Hankkeen tuloksena voidaan todeta, että teknologiaosaamisen tulisi olla osa 

sosiaalityön perustutkintoon johtavaa koulutusta ja sitä tulisi sisällyttää sosiaalityön opintojaksoihin. 

Yliopistojen haasteena on koulutuksen lisäksi teknologiaan liittyvän sosiaalitieteellisen tutkimuksen 

vahvistaminen. (Lapin yliopistossa toteutettiin kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä 

eSosiaalityön maisterikoulutus -hanke, 6.6.2018.) 

Myös Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, yhteiskuntatieteiden laitos ja Turun 

yliopisto toteuttivat ensimmäisen kerran lukuvuonna 2019-2020 opintojakson ”Digitalisoituvat ja 
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verkostoituvat sosiaali- ja terveyspalvelut”. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää 

digitalisaatioon liittyvät yhteiskunnan ja organisaatioiden muuttuvat toimintatavat ja työkäytännöt 

sekä muutokset sosiaali- ja terveysalan asiantuntijuudessa ja asiakkuudessa. Lisäksi opintojaksolla 

tutustutaan verkostoituvan organisaation toimintaperiaatteisiin ja opitaan tunnistamaan siihen 

liittyvät kehittämisen erityispiirteet ja digitalisaatioon liittyvät mahdollisuudet ja eettiset näkökohdat. 

(Pyykönen 2021, 223.) 

Kairala (2018) toteaa, että sosiaalityön teknologiaosaamisessa korostuu kehittämisosaaminen. 

Tulevaisuuden visiona on tuottaa innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja, jotka vastaavat sosiaalityön 

sisällöllisiä tavoitteita. Kehittämisen lähtökohtana tulee olla sosiaalityöntekijän ja asiakkaan näkemys 

siitä, millaisia ratkaisuja kehitetään ja mihin niillä pyritään. Teknologiaosaamisen lisääminen on 

vastaus siihen, että sosiaalityössä otetaan digitalisaatio aktiivisesti vastaan.  Teknologiaa ja 

digitaalisia sovelluksia tulee kyetä käyttämään ja kehittämään eteenpäin korostaen sosiaalityön omia 

tavoitteita. Osaaminen tukee myös sitä, että sosiaalityössä pystytään kriittisesti vaikuttamaan 

teknologian mukanaan tuomiin ongelmiin ja etsimään niihin ratkaisuja. (Emt., 218.) Julkisen sektorin 

sekä sosiaalityön kehittämistyötä ohjaavat resurssit ovat rajallisia ja digitalisaatio tuo mukanaan aivan 

uudenlaisia mahdollisuuksia. Taloudellisen tehokkuuden lisäksi digitalisaation hyötynä tunnistetaan 

se, että sen avulla voidaan tarjota palveluja mm. pitkien etäisyyksien päässä asuville asiakkaille. 

Samalla tavalla se mahdollistaa myös työntekijän asumisen ja työskentelyn totuttua kauempana 

toimipisteestä ja voi tarjota yhdenlaisen vastauksen sosiaalityön työvoimavajeeseen ja resurssipulaan.  

Digitalisaation ja toimintamenetelmien kehittyessä nopeasti uutta tietoa kertyy jatkuvasti. 

Koronapandemian alkamisesta on noin kaksi vuotta. Sen jälkeen tapahtunut murros sosiaalityössä on 

tuonut mukanaan valtavan määrän uutta tietoa virtuaalisesta kohtaamisesta. Tutkimusaineistostani 

suurin osa oli ajalta ennen pandemiaa ja osa siitä painottui pohtimaan sosiaalityön suhtautumista 

digitalisaatioon ja sen eettisiin kysymyksiin. Tämän tutkielman tulosten perustella tuleekin keskittyä 

tutkimuksessa nimenomaan asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksiin virtuaalikohtaamisista ja 

digivälitteisestä vuorovaikutuksesta. Ilmiötä olisi mielenkiintoista tutkia etenkin 

sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta, koska kaikille sosiaalityöntekijöille teknologian ja uusien 

järjestelmien käyttö ei ole yhtä helppoa. Esimerkiksi ikä ja oma suhtautuminen tekniikkaan voivat 

vaikuttaa suhtautumiseen ja kykyyn oppia. Jatkossa on myös perusteltua kartoittaa koulutuksen 

vaikutusta digiosaamiseen ja kuinka taataan sen tarkoituksenmukainen käyttö.  
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           6.2 Asiakassuhteet digitalisaatiossa 

Tutkielmassa tarkasteltiin digitalisaation mukanaan tuomia näkökohtia sosiaalityön asiakassuhteissa. 

Sosiaalityön asiantuntijuuden lähtökohtana on sosiaalisen tunnistaminen. Tikkalan (2017, 54) 

mukaan nykyään sosiaalisen ominaisuutena näkyy se, että asiakkaiden elämäntilanteet koostuvat sekä 

virtuaalisista että verkottomista (online / offline) toimintaympyröistä. Nämä kaksi ulottuvuutta tulee 

myös sosiaalityössä ymmärtää yhdistää. Sosiaalityö on tietotyötä, joka perustuu kokonaisvaltaiseen 

ymmärrykseen yhteiskunnasta sekä ihmisten tilanteista ympäröivässä todellisuudessa. 

Parhaimmillaan tietotekniset mahdollisuudet vahvistavat sosiaalityön toimijuutta ja tukevat sen 

koordinointitehtävää asiakkaiden palvelujen kokonaisuuden turvaamisessa. (Pohjola 2017, 184.) 

Keskeinen tutkimuskysymykseni oli, miten digitalisaatio näyttäytyy asiakkaan ja sosiaalityöntekijän 

välisissä suhteissa ja vuorovaikutuksessa? Tässä hyödynsin Juhilan (2006) jäsentämiä suhdetyyppejä.  

Liittämis- ja kontrollisuhteessa voidaan nähdä digitalisaation myötä haasteena kontrollin puute. 

Digivälitteisesti tilannearvion tekeminen saattaa vaikeutua ja olennaisia seikkoja jäädä huomaamatta. 

Asiakkaan osallisuuden korostamisen näkökulmasta voidaan puolestaan ajatella, että asiakas kertoo 

työntekijälle tarvittavat tiedot tapaamistavasta riippumatta. Huolenpitosuhteessa korostuvat 

yhteiskunnan haavoittuvimmassa asemassa olevat ja sosiaalityön tulee tarkkailla, ettei se omalla 

toiminnallaan aiheuta tietyille asiakkaille digipudokkuutta tai syvennä digitaalista kuilua. 

Digitalisaation on kuitenkin todettu tuovan mukanaan myönteisiä kokemuksia sosiaalityön 

asiakasryhmille.  

Kumppanuussuhteessa ja vuorovaikutuksessa rakentuvassa suhteessa ajatellaan, että asiantuntijatieto 

ja asiakastieto lähentyvät toisiaan. Digiosallisuus voidaan nähdä yhtenä keskeisimpänä käsitteenä 

puhuttaessa digitalisaatiosta sosiaalityössä. Sosiaalityön asiakkaiden ja asiakasryhmien ollessa hyvin 

heterogeeninen joukko, tulee digitalisaation mahdollisuuksia tarkastella nimenomaan osallisuuden 

näkökulmasta ja suunnata kehitystyötä kunkin sosiaalityön toimintaympäristöön yksilöllisesti. 

Digitalisaatio parhaimmillaan lisää yhdenvertaisuutta ja osallisuuden mahdollisuuksien parantamista. 

Asiakkailla on digitalisaation myötä mahdollisuus tutustua omiin asiakirjoihinsa lähes reaaliajassa ja 

he voivat itse valita missä ja millä tavoin tapaaminen ja yhteydenpito toteutetaan. Aineiston mukaan 

digitalisaatio ei vähennä vuorovaikutusta, vaan se tuo mukanaan uusia tapoja olla 

vuorovaikutuksessa.  

On tärkeää tiedostaa, että digitalisaation ei ole tarkoitus kokonaan poistaa perinteisempiä tapoja 

kohdata, vaan lisätä uusia mahdollisuuksia yhteydenpitoon. Digitalisaation vallatessa yhä uusia 
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toimintaympäristöjä, tulee muistaa, että perinteisemmät työmenetelmät voivat soveltua tiettyihin 

tilanteisiin paremmin. Sosiaalityön asiakkaina voidaan olla myös vastentahtoisesti tai asiakkaan 

henkinen tai fyysinen toimintakyky on alentunut.  Esimerkiksi gerontologisessa sosiaalityössä tulee 

pohtia, millaista teknologiaa voidaan hyväksyä asiakkaille, jotka eivät itse pysty ilmaisemaan 

mielipidettään (Niemi 2017, 107). Toisaalta asian voi kääntää myös päinvastoin. Salmela & Mämmi-

Laukka (2017, 168) huomauttavat, että sosiaalityön asiakkaita ei saa entisestään syrjäyttää 

yhteiskunnan toimijoina siksi, että digitalisaatio yleistyy laajasti eri palveluihin. Digitalisaation 

kehityksestä ei voi jäädä pois ainoastaan sillä perusteella, että kaikilla ei ole mahdollisuutta sitä 

käyttää. 

Aineiston perusteella kävi ilmi, että digivälitteiseen asiakastyöhön pätevät edelleen kaikki Juhilan 

(2006) määrittelemät suhteet. Asiakkaan ja työntekijän väliseen suhteeseen vaikuttavat edelleen 

yhteiskunnassa esiintyvät ilmiöt, poliittinen tahtotila sekä sosiaalityön oma tutkimus ja akateemiset 

keskustelut. Digitalisaatio ei poista mitään siitä ymmärryksestä, että asiakkaan ja sosiaalityöntekijän 

välinen suhde ja kohtaaminen perustuvat yhä kontrolliin ja valtaan, kumppanuuteen ja 

yhteisymmärrykseen, huolenpitoon sekä tärkeintä kaikesta, vuorovaikutukseen ja siinä rakentuvaan 

suhteeseen. Juhila (emt., 11) toteaa, että sosiaalityön suhteita luonnehtii moninaisuus 

yksiulotteisuuden sijaan. Myöskään sosiaalityön toimintaympäristöt eivät jakaudu suhteiden mukaan. 

Eri suhteet voivat esiintyä saman asiakkaan kanssa, eri tilanteissa tai limittyä toisiinsa samallakin 

tapaamisella.  

Kivistö (2017, 23) toteaa, että hyvinvointivaltiosta näyttää olevan tulossa enenevässä määrin 

virtuaalinen. ”Digitalisaatio itsessään ei ole hyvää eikä pahaa” (emt., 24). Se on tullut jäädäkseen ja 

sosiaalityön tehtävänä on huomata ja tunnistaa ne tilanteet, joissa digitalisaatiota voidaan hyödyntää. 

Digitalisaatio muuttaa joka tapauksessa toimintaympäristöjä ja muovaa samalla sosiaalityötä, sen 

menetelmiä ja osaamisvaatimuksia (Pohjola 2017, 181). Kuten Pohjola (2017, 185) kirjoittaa: 

”vuorovaikutteisuus ja kommunikaatio vain rakentuvat uusin tavoin, mikä lisää tietoisen 

ammatillisuuden tarvetta toimintatapojen omaksumisessa”. Kun sosiaalityössä aletaan laajemmin 

ymmärtää digitalisaatio osana sosiaalista ja osana vuorovaikutusta, on otettu suuri harppaus. 

Aineistoni perusteella on selvää, että sulautuva sosiaalityö (Granholm 2016) ja silloittava sosiaalityö 

(Tikkala 2017) tulevat olemaan osa alan tulevaisuutta. Näissä malleissa ajatellaan sosiaalityön voivan 

sisältää sekä perinteisiä, kasvokkaisia tapaamisia että digitaalista vuorovaikutusta. Granholmia 

(2016) mukaillen digitalisaatio sulautuu sosiaalityöhön samoin kuin asiakkaan ja työntekijän väliset 

suhteet toisinaan sulautuvat toisiinsa.  
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6.3 Eettinen näkökulma digitalisaatioon 

Sosiaalityöstä puhuttaessa eettinen pohdinta on aina vahvasti läsnä. Myös tämän tutkimuksen 

aineistosta löytyi useita eettisiä näkökulmia suhteessa sosiaalityön digitalisoitumiseen. Kivistön 

(2017, 24) mukaan digitalisaation eettisiin kysymyksiin liittyvä huoli, on todennäköisesti ollut eräs 

sosiaalialan digitalisoitumista hidastanut tekijä. Keskustelu on muuttunut ajan mukana. Kun nykyään 

puhututtaa esimerkiksi sosiaalisen median käyttö, aikoinaan keskustelua herättivät puhelimitse 

tehtävän sosiaalityön eettiset haasteet (Kivistö 2017, 29).  

Digitalisaation ja uusien järjestelmien ja sovellusten kehittyessä on välttämätöntä pitää mielessä 

sosiaalityön eettiset vaatimukset. Eettisesti kestävä sosiaalityö on positiivisesti vaikuttavaa, 

oikeudenmukaisuutta vahvistavaa, kansalaisia voimaannuttavaa ja yhdenvertaisesti saavutettavaa. 

Eettisesti kestävässä sosiaalityössä tarvitaan kriittistä tarkastelua suhteessa valtaan, yksityisyyteen ja 

ammatillisuuteen. (Kivistö 2017, 23). Ritvanen (2017, 79) huomauttaakin, että sosiaalityössä on 

vaalittava eettisiä periaatteita huolimatta siitä, toteutetaanko työtä kasvokkain vai verkon välityksellä.  

Sosiaalityön tehtävänä ja velvollisuutena digitalisaationkin suhteen on toimia ja kiinnittää huomiota 

erityisesti syrjään jääviin kansalaisiin. Jos ajatellaan, että digitalisaatiolla koitetaan poistaa 

sosiaalityön vuorovaikutuksellisuus ja asiakkaan kasvokkain kohtaaminen, ovat lähtökohdat 

digitalisaation kehittämiselle huonot (Salmela & Mämmi-laukka 2017, 167.)  Jos puhutaan pelkästään 

teknologian ja digitalisaation haitoista ja niitä korostetaan, voivat sen mukanaan tuomat hyödyt jäädä 

huomaamatta. Teknologia ja digitalisaatio tulisikin ennen kaikkea nähdä mahdollisuutena täyttää 

niitä aukkoja, joissa fyysinen kohtaaminen ei ole mahdollista tai riittävää.  Tästä syystä tarvitaan 

tutkimusta ja koulutusta, joiden avulla lisätään tietoa ja osaamista. Tutkimuksessa tulee yhdistää 

sosiaalityö ja teknologiaosaaminen sekä pitää yllä sosiaalityön eettistä keskustelua liittyen 

luottamuksellisuuteen, yksityisyydensuojaan sekä ammatillisiin käytäntöihin. Näin luodaan pohja 

sille, että rakennamme eettisesti kestävää digitaalista sosiaalityötä. (Pyykönen 2021, 229.)  

Digitalisaatio nostaa ratkaistavaksi uusia eettisiä ulottuvuuksia, kuten esimerkiksi digitaalisen 

vapauden mukanaan tuomat tietoturvariskit sekä palvelujen saatavuuteen liittyvän digitaalisen kuilun. 

(Pohjola 2017, 185, Kivistö 2017, 23.) Yksi keskeinen eettinen kysymys on asiakkaiden joutuminen 

eriarvoiseen asemaan, niin kutsuttu digitaalinen syrjäytyminen. Sosiaalityön asiakkaat edustavat 

hyvin erilaisia ihmisryhmiä. Vaikka usein ajatellaan, että digitaalinen syrjäytyminen koskee tiettyjä 

ryhmiä, kuten esimerkiksi ikääntyneitä tai vammaisia henkilöitä, riski on olemassa kaikissa 

asiakasryhmissä. Kivistön (2017, 34) mukaan teknologisten välineiden ja verkkoympäristöjen 
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harkittu ja tietoinen valinta asiakkaiden tilanne huomioiden on sosiaalityön etiikan toteutumisen 

kannalta välttämätöntä. Pelkästään yksittäisen sosiaalityöntekijän harkinta ja reflektio ei kuitenkaan 

Kivistön mukaan riitä, vaan eettisille valinnoille tarvitaan myös rakenteellista tukea. (Kivistö 2017, 

37).  

Digitaalisen syrjäytymisen uhkaa voidaan lähestyä myös toisesta näkökulmasta ja sosiaalityön tulee 

suhtautua omaan asiantuntijuuteensa kriittisesti. Ylönen (2016, 9) esittää Susan Tregeaglen ja 

Michael Darcyn (2008) havainnon siitä, että sosiaalityö näyttää lisäävän lasten ja nuorten digitaalista 

eriarvoisuutta jättäytymällä informaatio- ja kommunikaatioteknologian tuomien mahdollisuuksien 

ulkopuolelle. Sosiaalityössä on aina ollut eettistä pohdintaa vaativia alueita eikä nykyisessäkään 

palvelumallissa tavoiteta jokaista asiakasta. Sosiaalityön täytyy pysyä mukana digitalisaation 

kehityksessä, eikä siitä voi jäädä pois ainoastaan siitä syystä, että kaikilla ei ole yhtäläisiä 

mahdollisuuksia sitä käyttää. (Salmela & Mämmi-Laukka 2017, 168.) 

Tulevaisuuden eettinen haaste on mahdollistaa kaikille samanlaiset digitaaliset osallistumisen 

mahdollisuudet. Sosiaalityön tulee tasapainoilla pysyäkseen kehityksessä mukana ja samalla 

varmistaa laadukas, kohtaava asiakastyö. Ei pidä unohtaa, että myös perinteisessä tavassa tehdä 

sosiaalityötä on lukuisia haasteita ja kasvokkaisetkaan kohtaamiset ovat harvoin yksiselitteisiä tai 

selvärajaisia. Useissa sosiaalitoimistoissa on jo siirrytty niin sanotun hybridimallin käyttöön, jolloin 

asiakkaita tavataan sekä perinteisesti että digivälitteisesti. Haasteena voidaan nähdä se, että 

nykyisellään sosiaalityössä ei ole juurikaan sen omista intresseistä ja lähtökohdista suunniteltuja 

järjestelmiä. Toisaalta yleisesti käytössä olevat sovellukset, kuten esimerkiksi Microsoftin Teams -

sovellus nopeuttavat ja helpottavat myös sosiaalityöntekijöiden arkea.   

Lopuksi Kilpeläisen & Sälevän (2017, 151) sanoin: ”Parhaimmillaan teknologiavälitteisyys on 

arkista työtä ja se valitaan menetelmäksi silloin, kun se on paras vaihtoehto asiakkaan avun saamisen 

kannalta.” 

 

 

 

 

 



 

31 

 

LÄHDELUETTELO: 

Alasoini, Tuomo (2015) Digitalisaatio muuttaa työtä - millaista työelämää uudistavaa 

innovaatiopolitiikkaa tarvitaan? Teoksessa: Työpoliittinen aikakausikirja 2/2015. Työ- ja 

elinkeinoministeriö. s. 26–37. https://tem.fi/documents/1410877/2874993/tak22015.pdf. Viitattu 

1.1.2022. 

Digitalisaation edistämisen ohjelma 2020-2023. Valtionvarainministeriö. 

https://vm.fi/digitalisaation-edistamisen-ohjelma. Viitattu 16.2.2022. 

Hänninen, Riitta, Joonas Karhinen, Viivi Korpela, Laura Pajula, Olli Pihlajamaa, Maria Merisalo, 

Olli Kuusisto, Sakari Taipale, Jukka Kääriäinen & Terhi-Anna Wilska (2021) Digiosallisuuden 

käsite ja keskeiset osa-alueet: Digiosallisuus Suomessa -hankkeen väliraportti. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-287-9. Viitattu 1.2.2022. 

Eskola, Jari & Juha Suoranta (2014) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.  

Granholm, Camilla (2016) Social work in digital transfer – blending services for the next generation. 

Mathilda Wrede Institute Research Reports 1/2016. Akateeminen väitöskirja. Helsinki. 

Harrikari, Timo, Marjo Romakkaniemi, Laura Tiitinen & Sanna Ovaskainen (2021) Pandemic and 

Social Work: Exploring Finnish Social Worker’s Experiences through a SWOT Analysis. The British 

Journal of Social Work, Volume 51, Issue 5, July 2021, s. 1644–1662. 

https://doi.org/10.1093/bjsw/bcab052. Viitattu 21.2.2022.  

Jokinen, Arja (2016) Asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välinen suhde. Teoksessa: Hänninen, Kaija, 

Päivi Jouttimäki, Tiina Lehto-Lundèn, Petra Salovaara, Lea Maritta Törrönen & Minna Helena 

Veistilä. Vastavuoroinen sosiaalityö (toim.) Gaudeamus Oy.  

Jokinen, Tea & Heini Nousiainen (2014) Asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välinen suhde – Toimiva 

asiakassuhde. Pidä kiinni® -yksiköiden sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden määrittelemänä Itä-

Suomen yliopisto. Sosiaalityö Pro gradu tutkimus. 

Juhila, Kirsi (2006) Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina - sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja 

paikat. Vastapaino. Tampere.  

Kairala, Maarit (2017) Alkusanat. Teoksessa: Kivistö, Mari & Kirsi Päykkönen (toim.) Sosiaalityö 

digitalisaatiossa. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja C. Työpapereita 58. Rovaniemi: 

Lapin yliopisto. 7–12. 

https://tem.fi/documents/1410877/2874993/tak22015.pdf
https://vm.fi/digitalisaation-edistamisen-ohjelma
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-287-9
https://doi.org/10.1093/bjsw/bcab052


 

32 

 

Kairala, Maarit (2018) Sosiaalityön teknologiaosaaminen. Teoksessa: Juvonen, Tarja, Jari Lindh, 

Anneli Pohjola & Marjo Romakkaniemi (toim.) Sosiaalityön muuttuva asiantuntijuus. Sosiaalityön 

tutkimuksen vuosikirja 2018. UNIpress. 211–227.  

Kallio, Tomi J. (2006) Laadullinen review-tutkimus metodina ja yhteiskuntatieteellisenä 

lähestymistapana. Hallinnon tutkimus 25:2, 18–28.  

Kilpeläinen, Arja & Tanja Sälevä (2017) Etäältä lähelle – Lähipalveluja lappilaisille 

teknologiavälitteisesti. Teoksessa: Kivistö, Mari & Kirsi Päykkönen (toim.) Sosiaalityö 

digitalisaatiossa. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja C. Työpapereita 58. Rovaniemi: 

Lapin yliopisto. 139–152.  

Kivistö, Mari (2017) Sosiaalityö digitalisaatiossa ja eettisyyden vaade. Teoksessa: Kivistö, Mari & 

Kirsi Päykkönen (toim.) Sosiaalityö digitalisaatiossa. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä 

julkaisuja C. Työpapereita 58. Rovaniemi: Lapin yliopisto. 21–41.  

Kivistö, Mari (2019) Sosiaalityön eettinen toimijuus digitalisaatiossa - esimerkkinä 

vammaissosiaalityö. Teoksessa: Pohjola, Anneli, Tarja Kemppainen, Asta Niskala & Nina Peronius 

(toim.) Yhteiskunnallisen asemansa ottava sosiaalityö. Tampere: Vastapaino. 199–223.  

Kivistö, Mari & Liisa Hokkanen (2020) Valtavirtateknologioita itsenäisesti käyttävien vammaisten 

henkilöiden eriytyvät toimijuudet sähköisten vammaispalveluiden käyttäjinä. Finnish Journal of 

eHealth and eWelfare Vol. 12 No. 1 (2020), 44–56. https://doi.org/10.23996/fjhw.86948. Viitattu 

14.2.2022.  

Korjonen-Kuusipuro, Kristiina & Eveliina Saari (2021) Huolta, ärsyyntymistä, pelkoa ja ahdistusta - 

Ikääntyvien kielteiset tunteet digitalisaatiossa. Julkari YP 4/2021. 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/143084/YP2104_Korjonen-

Kuusipuro%26Saari.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Viitattu 15.2.2021.   

Kunta-alan työn murroksen kuvaus 6: Sosiaalityön uudet ratkaisut. 

https://www.kt.fi/sites/default/files/media/document/Sosiaality%C3%B6%20ty%C3%B6n%20murr

oksen%20kuvaus%202021.pdf. Viitattu 28.1.2022 

Laaksonen, Maarit, Sirpa Kuusisto-Niemi & Kaija Saranto (2010) Sosiaalityön tiedonhallinnan 

tutkimus – kirjallisuuskatsaus tutkimusmetodina. Finnish Journal of eHealth and eWelfare Vol. 2 No. 

1 (2010), 26–32. https://journal.fi/finjehew/article/view/2632. Viitattu 15.1.2022.  

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/143084/YP2104_Korjonen-Kuusipuro%26Saari.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/143084/YP2104_Korjonen-Kuusipuro%26Saari.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.kt.fi/sites/default/files/media/document/Sosiaality%C3%B6%20ty%C3%B6n%20murroksen%20kuvaus%202021.pdf
https://www.kt.fi/sites/default/files/media/document/Sosiaality%C3%B6%20ty%C3%B6n%20murroksen%20kuvaus%202021.pdf
https://journal.fi/finjehew/article/view/2632


 

33 

 

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019). Finlex. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306. Viitattu 4.2.2022. 

Lastensuojelulaki (417/2007) Finlex. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%

5D=lastensuojelulaki. Viitattu 17.1.2022. 

 

Lapin yliopistossa toteutettiin kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä eSosiaalityön 

maisterikoulutus -hanke, 6.6.2018. https://www.ulapland.fi/news/Lapin-yliopistossa-toteutettiin-

kansallisesti-ja-kansainvalisesti-merkittava-eSosiaalityon-maisterikoulutus-hanke/38013/84871b09-

c38c-417d-9faa-fdfe0381339e. Viitattu 5.3.2022. 

Niemi, Mia (2017) Ikääntyminen ja teknologia - Gerontologisen sosiaalityön näkökulmia. Teoksessa: 

Kivistö, Mari & Kirsi Päykkönen (toim.) Sosiaalityö digitalisaatiossa. Lapin yliopiston 

yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja C. Työpapereita 58. Rovaniemi: Lapin yliopisto. 97–112. 

Niemi, Pauli (1993) Sosiaalialan ammattietiikka. Ammattietiikan peruskysymyksiä sosiaalialalla. 

Teoksessa: Hämäläinen, J. & Niemelä, P. Sosiaalialan etiikka. Juva: WSOY. 154–159. 

Osaava ja osallistava Suomi - sosiaalisesti, taloudellisesti kestävä yhteiskunta 2019. Pääministeri 

Sanna Marinin hallituksen straginen ohjelma. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:27. Helsinki. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-808-3. Viitattu 5.2.2022. 

Pohjola, Anneli (2017) Sosiaalityöohjautuva digitalisaation kehittäminen. Teoksessa: Kivistö, Mari 

& Kirsi Päykkönen (toim.) Sosiaalityö digitalisaatiossa. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä 

julkaisuja C. Työpapereita 58. Rovaniemi: Lapin yliopisto. 181–190.  

Pyykönen, Anna-Maija (2021) Digitalisaatio sosiaalityössä. Teoksessa: Pehkonen, Aini, Riitta-Liisa 

Kinni & Pia Puurunen (toim.) Sosiaalisesti kestävää Kymenlaaksoa tekemässä. Publications of the 

University of Eastern Finland General Series No 13. University of Eastern Finland. Kuopio 2021. 

Päykkönen, Kirsi (2017) Sosiaalityö digitalisaatiossa. Teoksessa: Kivistö, Mari & Kirsi Päykkönen, 

(toim.) Sosiaalityö digitalisaatiossa. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja C. 

Työpapereita 58. Rovaniemi: Lapin yliopisto. 125–135. 

Pyöriä, Pasi & Juho Saari (2014) Monipaikkainen etätyö julkisella sektorilla - yhteisöllisyyttä verkon 

yli. Tampereen yliopisto. 

https://www.researchgate.net/profile/PasiPyoeriae/publication/320833319_Monipaikkainen_etatyo_

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306.
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=lastensuojelulaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=lastensuojelulaki
https://www.ulapland.fi/news/Lapin-yliopistossa-toteutettiin-kansallisesti-ja-kansainvalisesti-merkittava-eSosiaalityon-maisterikoulutus-hanke/38013/84871b09-c38c-417d-9faa-fdfe0381339e
https://www.ulapland.fi/news/Lapin-yliopistossa-toteutettiin-kansallisesti-ja-kansainvalisesti-merkittava-eSosiaalityon-maisterikoulutus-hanke/38013/84871b09-c38c-417d-9faa-fdfe0381339e
https://www.ulapland.fi/news/Lapin-yliopistossa-toteutettiin-kansallisesti-ja-kansainvalisesti-merkittava-eSosiaalityon-maisterikoulutus-hanke/38013/84871b09-c38c-417d-9faa-fdfe0381339e
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-808-3
https://www.researchgate.net/profile/PasiPyoeriae/publication/320833319_Monipaikkainen_etatyo_julkisella_sektorilla_-_yhteistyota_verkon_yli/links/59fc812a0f7e9b9968bda99a/Monipaikkainen-etaetyoe-julkisella-sektorilla-yhteistyoetae-verkon-yli.pdf


 

34 

 

julkisella_sektorilla_-_yhteistyota_verkon_yli/links/59fc812a0f7e9b9968bda99a/Monipaikkainen-

etaetyoe-julkisella-sektorilla-yhteistyoetae-verkon-yli.pdf. Viitattu 13.1.2022. 

Ratkaisujen Suomi. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015. 

Hallituksen julkaisusarja 10/2015. Edita Prima. Helsinki. 

Ritvanen, Jonna (2017) Voiko sosiaalityötä tehdä verkossa? - Verkkososiaalityön käsitteen 

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

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja C. Työpapereita 58. Rovaniemi: Lapin yliopisto. 

73–96. 

Räsänen, Jenni-Mari (2014) Tietotekniikkaan pohjautuva asiakastiedon käyttö 

sosiaalipäivystyksessä: Etnometodologinen puheen ja vuorovaikutuksen tutkimus. Akateeminen 

väitöskirja. Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1416. Tampere University Press. Tampere.  

Salmela, Mirva & Leena Mämmi-Laukka (2017) Kuinka voin auttaa? – Kokemuksia sosiaalityössä 

hyödynnettävistä digipalveluista. Teoksessa: Kivistö, Mari & Kirsi Päykkönen (toim.) Sosiaalityö 

digitalisaatiossa. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja C. Työpapereita 58. Rovaniemi: 

Lapin yliopisto. 161–168. 

Salminen, Ari (2011) Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja 

hallintotieteellisiin sovelluksiin. Vaasan yliopiston julkaisuja.   

Salovaara, Susanna (2017) Tietojärjestelmät osana sosiaalityön tiedonmuodostusta. Teoksessa: 

Kivistö, Mari & Päykkönen, Kirsi (toim.) Sosiaalityö digitalisaatiossa. Lapin yliopiston 

yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja C. Työpapereita 58. Rovaniemi: Lapin yliopisto. 59–72. 

Sosiaalibarometri 2020 (2020) Laatijat: Anne Eronen, Heikki Hillamo, Katja Ilmarinen, Merita 

Jokela, Pekka Karjalainen, Sakari Karvonen, Minna Kivipelto, Erja Koponen, Lars Leeman, Pia 

Londen, Peppi Saikku. Helsinki: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.  

Tikkala, Leena (2017) Sosiaalityön asiantuntijuus digitalisaatiossa. Teoksessa: Kivistö, Mari & Kirsi 

Päykkönen (toim.) Sosiaalityö digitalisaatiossa. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja C. 

Työpapereita 58. Rovaniemi: Lapin yliopisto. 43–56. 

Toppinen-Tanner, Salla (toim.) Barbara Bergbom, Riikka Friman, Annina Ropponen, Minna 

Toivanen, Hanna Uusitalo, Marjo Wallin, Anna Vanhala (2016) Työ @ elämä. Opas työpaikoille 

työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi. Työterveyslaitos.  

https://www.researchgate.net/profile/PasiPyoeriae/publication/320833319_Monipaikkainen_etatyo_julkisella_sektorilla_-_yhteistyota_verkon_yli/links/59fc812a0f7e9b9968bda99a/Monipaikkainen-etaetyoe-julkisella-sektorilla-yhteistyoetae-verkon-yli.pdf
https://www.researchgate.net/profile/PasiPyoeriae/publication/320833319_Monipaikkainen_etatyo_julkisella_sektorilla_-_yhteistyota_verkon_yli/links/59fc812a0f7e9b9968bda99a/Monipaikkainen-etaetyoe-julkisella-sektorilla-yhteistyoetae-verkon-yli.pdf


 

35 

 

 

Tuomi, Jouni & Anneli Sarajärvi (2009) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: 

Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

Ylönen, Katri (2016) Nuorten vuorovaikutuksellinen verkkoauttaminen – Systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus. Lisensiaatintutkimus. Sosiaalityön erikoistumiskoulutus. Yhteisösosiaalityö. 

Lapin yliopisto 

 

 


	TIIVISTELMÄ

