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Miksi digitaalisia palveluja?
-

Internetin, älypuhelinten ja erilaisten sovellusten käyttö on enemmistölle kansalaisista vakiintunut osa
arkea: lähes kaikki alle 45-vuotiaat käyttävät internetiä useasti päivässä (SVT 2019)

-

Sähköiset palvelut lisäävät asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia, nopeuttavat palveluiden saantia ja
edistävät yhdenvertaisuutta palveluihin (Kauppila, Kiiski & Lehtonen 2018, 8)

-

Digitalisaation avulla on mahdollista saavuttaa palveluista kaukana tai hajallaan asuvia asiakkaita
vaivatta (Tregeagle 2010, 216)

-

Lapsiperheet näyttävät asioivan helpommin sähköisten palveluiden kautta, minkä vuoksi työntekijöillä
olisi oltava siihen valmiudet (Salmela & Mämmi-Laukka 2017, 165)

-

Kuntien ja kuntayhtymien sähköisten palvelujen tarjonta ja sisältö vaihtelevat paljon, jolloin
kokonaiskuva näyttäytyy pirstalaisena ja palvelutarjonta kuntien kesken epätasa-arvoisena (Kauppila,
Kiiski & Lehtonen 2018)

-

Granholmin (2016) käsite sulautuvasta sosiaalityöstä (blended social work) kuvastaa kasvokkaisen ja
virtuaalisen vuorovaikutuksen yhdistämisen mahdollisuuksia -> ajatus sovellettavissa palveluihin
laajemminkin

-

Kevään 2020 korona-epidemia muutti nopealla tahdilla lapsiperheille tarjottavia sosiaalipalveluja:
kokoontumisia sekä kotikäyntejä rajoitettiin ja asiakkaiden palvelemiseksi oli kyettävä ottamaan
käyttöön uusia toimintatapoja

Vinkkejä:
• Kelan lista tietoturvavaatimukset
täyttävistä ohjelmistoista
• Pelastakaa lapset ry:n tietopankki
digitalisaation mahdollisuuksista
• Innokylän koonti poikkeusolojen
hyvistä käytännöistä

Sähköisten palveluiden
käyttö edellyttää käyttäjältä
1) tarvittavia laitteita, apuvälineitä ja toimivaa
verkkoyhteyttä (access),
2) riittäviä kykyjä ja tietoteknistä
osaamista (ability/skills),
3) motivaatiota tarjolla olevien verkkopalvelujen
monipuoliseen hyödyntämiseen (attitudes),
4) kokemusta, että verkkopalveluista saa
todellista hyötyä (benefits)
(Hyppönen & Ilmarinen 2018, 286).

Sähköisiä palveluja on kehitettävä
digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annetun lain
(306/2019) mukaisesti. Lain tarkoituksena on mm.
edistää digitaalisten palvelujen saatavuutta ja
tietoturvallisuutta sekä parantaa yhdenvertaisuutta
digitaalisten palvelujen käytössä (1§). Viranomaisilla
on vastuu tarjota laadukkaita digitaalisia palveluja (4§)
ja mahdollistaa digitaalinen viranomaisasiointi (5 §),
mutta sääntely ei pakota asiakkaita digiasiointiin.

Kaakkois-Suomen kartoituksen toteutus
Idea nousi tarpeesta koota yhteen alle kouluikäisille
lapsiperheille suunnattuja digitaalisia palveluja sekä niiden käyttömahdollisuuksia ja
valmiuksia
Tavoitteena on antaa hyväksi havaittuja digitaalisia
toimenpide-ehdotuksia lapsiperheiden kanssa toimivien tahojen käyttöön
Toukokuun-20 lopussa sähköisiä palveluja kartoitettiin palvelutahojen internetsivuilta ja toteutettiin sähköpostikysely / puhelinhaastattelu -kierros Valo-hankkeen
kautta tutuiksi tulleille tahoille (lapsiperhepalvelut, lastensuojelu, lastenvalvonta,
perhetyö, varhaiskasvatus, MLL, Ensi- ja turvakotiyhdistys)

1)
2)
3)
4)

Millaisia matalan kynnyksen digitaalisia palveluja teillä on käytössä?
Mitä hyötyjä edellä mainittujen palveluiden käytössä on havaittu? Missä tilanteissa niiden
käyttö toimii?
Mitä haasteita edellä mainittujen palveluiden käytössä on ilmennyt? Millaisissa tilanteissa
niiden käyttö ei toimi?
Mitä asioita digitaalisten palveluiden käytössä tulee huomioida? Millaiset valmiudet
organisaatiossasi / työyhteisössäsi on digipalvelujen käyttöön?

Vastaukset saatiin kootusti yhteensä kahdeksasta yksiköstä

Kuntayhtymien internetsivuilta saatavat sähköiset palvelut
KYMSOTE: Pyydä Apua, sähköinen perhekeskus, täytettävät ja tulostettavat lomakkeet
lastensuojeluilmoitus (LsL 25§) ja yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen
arvioimiseksi (SHL 35§, LsL 25 a§), eAsiointi (täydentävän tai ehkäisevän
toimeentulotuen hakemukset sekä terveydenhuollon palveluja)
EKSOTE: asioi sähköisesti sosiaalipalveluissa, sosiaalipalveluiden chat (yleistä neuvontaa
ja ohjausta arkisin klo 12-15), valtakunnallinen nettisivusto Apua eroon (mm. chat),
Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry mukana valtakunnallisessa chatpalvelussa, neuvolan sähköinen ajanvaraus ja asiointi

Kuntien verkkosivuilta poimittuja
varhaiskasvatuksen sähköisiä palveluja:
Muksunetti, Peda-net, Daisy, Wilma ja TietoEdu
(tiedotteita ja kalenterimerkintöjä) sekä hakemuksia
(mm. varhaiskasvatus-, esiopetus-, palveluseteli-,
leikkikerho-, irtisanomis-, tuloselvitys- ja ilmoitus
hoitoajoista -lomake)

KYSELYN TULOKSIA
Sähköisiä ohjelmistoja:

Sähköposti
Whatsapp, VideoVisit, Teams, Zoom,
Google Hangouts Meet
• Daisy ja Muksunetti (varhaiskasvatus)
• Wilma ja Peda-net (esiopetus)
• Facebook
•
•

Palvelumalleja:

Sähköinen ajanvaraus
Neuvottelu- ja kokouspuhelut (max. 5 hlö) älypuhelimella
Videopuhelut
Ajantasaista tiedotusta palvelutahojen verkkosivuilla ja some-kanavissa
MLL:N Parisuhteiden puhelin: perhesuhdetoiminnan koordinaattorit tarjoavat jutteluseuraa,
kuuntelijaa ja tukeaan arkisin klo 13–15
• Esiopetuksessa etäopetusta (Google Hangouts Meet): tarkoituksena lisätä vuorovaikutusta kotona
olevien lasten välillä sekä tukea esiopetustavoitteiden saavuttamisessa, kestot 15-60 min, sisällöt
monipuolisia
• Puheterapeuttien erityinen tuki Zoom:lla: lapsi osallistuu yhdessä varhaiskasvatushenkilöstön
kanssa
• Lastenvalvojien Lapsen hyvä tilanne -neuvonpitoja (VideoVisit): erotilanteet,
huoli lapsen hyvinvoinnista, yhteistyövanhemmuus
•
•
•
•
•

Vertaistukea ja virikkeitä vapaa-aikaan:
•

MLL:n Kaakon äipät ja iskät -ryhmä Facebookissa: perhesuhdetoiminnan
koordinaattorien ylläpitämä ryhmä vanhemmille sekä henkilöille, jotka toimivat
työssään tai vapaaehtoisena perheiden parissa, jaetaan vertaistukea, ystävystytään,
autetaan ja tsempataan toisia

•

MLL:n Äipät ja iskät etäkahvit Zoomissa: Perhelaituri-etäkohtaamispaikka, kaikille avoimet aamu- ja
iltakahvit ovat ammattilais- ja asiantuntijavetoisia tapaamisia, joihin
saa liittymislinkin em. Fb-ryhmästä tai sähköpostitse koordinaattoreilta

•

MLL:n Kahoot-kisailuja: tukihenkilötoiminnassa mukana oleville perheille ja vapaaehtoisille
suunnattuja kilpailuja palkintoineen

•

Avoimen varhaiskasvatuksen perheitä osallistavat videot some-kanavissa: vaunu-jumppaa, vauvajumppaa, lorutuokioita ja liikunnallisia leikkejä

•

Ensi- ja turvakotiliiton Chat-palvelu (väkivalta-, vauvaperhe-, eroauttaminen- ja uni-chat)

•

SRK: virtuaalisia muskarituokioita ja some-kanavissa jaettuja askarteluvideoita

•

Peda-netissä toimintavinkkejä arjen tekemiseen mm. Nalle ikkunassa –haaste

•

Syksyllä 2020 käynnistyvä MLL:n etäryhmä eronneille vanhemmille: suljettu ja luottamuksellinen
ryhmä tulee kokoontumaan Zoom-palvelussa 8 kertaa viikoittain

Muita esille tulleita lapsiperheiden palveluja:
•

MLL:n läksykummitoiminta: vapaaehtoinen läksykummi auttaa koulutehtävissä sekä tarjoaa juttelu- ja
lukemisseuraa lapselle WhatsApp:n tai Zoom-alustan kautta tai puhelimitse

Vaikuttaa siltä, että DIGI on tullut palveluihin
jäädäkseen. Digitaalisia palveluja on otettu
ennakkoluulottomasti käyttöön lapsiperheiden
kanssa tehtävässä työssä, ja osa on jäänyt pysyviksi
vaihtoehdoiksi palveluvalikkoon. Hyötyjä kertyy
sekä asiakkaille että työntekijöille.
On tärkeää tiedostaa digitaalisten
palveluiden
käyttöön liittyviä haasteita,
jotta ne eivät muodostu
esteiksi kehitykselle. Suurin osa
vaikeuksista on ratkaistavissa!

HYÖDYT / HAASTEET
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tiedotus sähköisissä kanavissa nopeaa ja ajantasaista
Poikkeustila tehnyt kovan tahtotilan digipalvelujen käyttöön ->
henkilöstö rohkaistunut oppimaan uusia digivälineiden
käyttömahdollisuuksia ja osaaminen sähköisten
viestintävälineiden käyttöön on vahvistunut
Digipalvelujen sulautuva hyödyntäminen asiakastyössä
(blended work)
-> käyttö edellyttää työntekijän arviota asiakkaan edusta
Matalan kynnyksen palveluja asiakkaille
Asiakkaat tulevat poikkeusoloissa palvelluiksi ja autetuiksi
Kaukana asuvien asiakkaiden tavoittaminen vaivatta
Erillään asuvat vanhemmat helpompi saada yhtä aikaa
neuvotteluun
Ilmaisten palvelujen (mm. WhatsApp) käyttäminen ei rasita
asiakkaita taloudellisesti
Lasten tapaaminen: lapset oppivat nopeasti käyttämään
sovelluksia huoltajan tukemana
Helppo väylä vertaistuen piiriin pääsemiseksi: tavoitetaan iso
joukko ihmisiä ilman tarvetta kotoa poistumiseen, Facebookryhmät hyödynnettävissä asiakkaan omien aikataulujen
mukaan
Verkostoneuvottelut vähentävät ajankäyttöä siirtymiin
Vaikeiden asioiden kohdalla etäyhteys auttaa tunteiden
hallitsemisessa
Perheet saavat virikkeitä arkeen
Daisy-järjestelmä mahdollistaa tiedonkulun, sähköisen
asioinnin ja varhaiskasvatussuunnitelman vuorovaikutteisen
laatimisen jo ennen keskustelua
Wilma mahdollistaa tiedonsiirron esiopetuksesta
perusopetukseen

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

Tietoturva -> toteutuvatko tietosuoja vaatimukset?
Kaikilla asiakkailla ei ole tarvittavia laitteita (mm.
rahallinen kynnys) -> asiakkaiden eriarvoistuminen
Osa henkilöstön laitteista ”vanhentuneita”
Työntekijöillä ja asiakkailla ei ole digipalvelujen
käyttöön riittävää osaamista tai taidot ovat erittäin
vaihtelevia -> käyttöä saatetaan alkuun arastella,
osaamista kaivataan lisää
Yhteydet eivät toimi, verkon ruuhkautuminen
yhtäkkisesti laajasta käytöstä johtuen
Osa asiakkaista ei halua käyttää digipalveluja
Kasvokkaisen vuorovaikutuksen väheneminen
Videoyhteys voi heikentää luottamuksellisen
suhteen syntymistä asiakkaan ja työntekijän välille
sekä vaikeuttaa tunnetasolla reagoimista ->
epävarmuus kasvaa, työntekijän vaikeampi osoittaa
tukea
Asiakas voi säädellä työskentelyn etenemistä
kieltäytymällä kasvokkaisista tapaamista
digipalveluihin vedoten (vallankäytön väline) ->
jääkö oleellista tietoa tilanteesta saavuttamatta?
Asiakasasioista tai asiakkaan kanssa ei voi käydä
keskustelua avokonttorissa -> työntekijä tarvitsee
etäyhteydenpitoon tilan / huoneen, jonka
järjestyminen voi olla suurissa työpaikoissa
haastavaa
Daisy-järjestelmässä kehitettävää dokumentoinnin
osalta (mm. videoiden lisääminen, kuvien ja
tekstien yhdistäminen) ja perheiden aktiivisuutta
viestien vastaanottamiseen tulisi lisätä

TOIMIVIA KÄYTÄNTÖJÄ
• Asianmukainen tila etäyhteydenpitoon (yksityinen, rauhallinen, hiljainen)
• Asiakkaalta pyydetään suostumus etäkontaktiin
• Varmistetaan laitteiden / etäyhteyksien toimivuus etukäteen
• Kollegiaalinen tuki työpaikoissa nopean avun saamiseksi
• Videovälitteinen tapaaminen toimii parhaiten, kun asiakas on jo tavattu
kasvotusten -> suhdekokemus taustalla
• Pikkulapsiperheiden myöhäiseen iltapäivään / alkuiltaan ajoittuvien kotikäyntien
korvaaminen etäkontakteilla
• Tarjotaan henkilöstölle vuorovaikutusta tukevaa koulutusta puhelin- ja
verkkopalveluiden käyttöön (esim. MLL:n mentalisaatiokoulutus)
• Tvt-tutor (tieto- ja viestintäteknologia) malli kunnassa tukee henkilöstön
osaamisen kehittämistä
• Chat-palveluiden työntekijöille järjestetään perehdytystä, koulutusta ja
työnohjausta sekä mahdollistetaan auttajien verkostoituminen

TOIMENPIDESUOSITUKSIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varmistetaan tarvittavien ja toimivien laitteiden, apuvälineiden sekä verkkoyhteyksien saatavuus (access):
jokaisella työntekijällä oma kannettava tietokone ja työpuhelin
Tehdään selkeät ohjeistukset uusien alustojen käyttöön sekä työntekijöille että asiakkaille sekä
Kartoitetaan henkilöstön osaaminen ja koulutustarpeet, minkä pohjalta toteutettava perehdytys ja koulutus
suunnitellaan (ability/skills) -> tuki asiakkaille työntekijöiden kautta
Luodaan toimiva yhteys tietohallintoon tuen saamiseksi
Luodaan kollegiaalinen tuki organisaatioihin nopean avun saamiseksi: vastuukäyttäjät -> kokemus ettei kukaan
työntekijöistä jää vaille tukea
Jaetaan hyviä digipalvelujen käytäntöjä yhteistyöverkostoissa ja kartoitetaan asiakaskunnan näkemyksiä ->
saadaan hyödyt esiin sekä palvelutahojen että asiakaskunnan näkökulmasta (benefits) -> motivaatio
digipalvelujen hyödyntämiseen pysyy yllä (attitudes)
Avokonttoreihin järjestetään riittävästi yksityisyyden suojaavia huoneita etäyhteyksillä työskentelyyn
Arkaluontoisissa perhetilanteissa varmistetaan ensin luottamuksellisen suhteen syntyminen kasvokkaisilla
tapaamisilla, minkä jälkeen etäyhteyksiä voi käyttää tarpeen mukaan
Hyödynnetään digipalveluja sulautuvasti muiden työtapojen ja –menetelmien kanssa (blended work)
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