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1 JOHDANTO 

Käytäntötutkimuksen kohteeksi on valittu omaishoidon toimintakeskuksissa käynnistyvät ikäänty-

neiden omaishoitajien ryhmätapaamiset, jotka toteutetaan etäteknologian avulla. Omaishoidon toi-

mintakeskukset ovat osa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen gerontologisen sosiaalityön 

yksikköä, joka kuuluu sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut palvelukokonaisuuteen. Gerontologisen 

sosiaalityön yhtenä kehittämistyön teemana on digitalisaatio sekä teknologiaa hyödyntävien laittei-

den ja sovellusten käyttö ikääntyneiden palveluissa. Omaishoidon toimintakeskukset tarjoavat vuo-

sittain lakisääteisiä valmennuskursseja uusille omaishoitajille sekä neuvontaa, psykososiaalista tukea, 

vertaistuki- ja virkistysryhmiä. Omaishoitajat ovat usein itsekin vanhuusiässä. Teknologian avulla 

toteutettavat etäryhmät ovat tarkoitettu erityisesti heille, joille kotoa lähteminen on vaikeaa omais-

hoitotilanteen takia.  

Etäryhmätoiminnan kokeiluna toimi koko kaupungin tasolla käynnistynyt omaishoitajien etäryhmä, 

jota tarkastellaan tässä käytäntötutkimuksessa (vrt. Satka ym. 2016a, 22). Tutkimuksen tavoitteena 

on tuottaa tietoa etäryhmätoiminnan toteutumisesta sekä arvioida kokeilun onnistumisia ja haasteita 

sekä pohtia etäyhteyksien hyödyntämistä gerontologisessa sosiaalityössä. Tutkimusraporttia on tar-

koitus käyttää soveltuvin osin sosiaalisessa raportoinnissa, joka tehdään gerontologisen sosiaalityön 

yksikössä aiheena digitalisaation ja teknologian hyödyntäminen ikääntyneiden palveluissa. Tutki-

musteema nivoutuu myös Digitaalinen Helsinki -ohjelmaan.  

Käytäntötutkimuksen toimintaympäristönä on gerontologisen sosiaalityön yksikkö. Keskeiset toimi-

jat ovat hankkeesta vastaava johtava sosiaalityöntekijä, käytäntötutkimuksen ohjaaja, vs. erityissosi-

aalityöntekijä sekä neljä alueellisten omaishoidon toimintakeskusten sosiaaliohjaajaa, joiden tehtä-

vänä on etäryhmien suunnittelu ja toteuttaminen. Asiakastoimijoina on neljä omaishoitajaa, jotka 

muodostivat kokeilun osallistujat. Etäryhmäkokeilun teknisen palvelun laitteineen ja yhteyksineen 

tuottaa liikelaitos Palvelukeskus Helsinki. 

Kansallisessa omaishoidon kehittämisohjelmassa (2014) linjataan omaishoidon mahdollisuudeksi 

teknologian hyödyntäminen. Asia on kirjattu myös kehittämisohjelman toimenpideohjelmaan, jossa 

kuntien sosiaali- ja terveystoimille esitetään teknologian hyödyntämistä omaishoidon tukemisessa 

sekä tarvittavan opastuksen antamista käyttäjille. (Emt., 30, 62.) 

Omaishoitajien etäryhmiä sellaisenaan ei ole Suomessa tutkittu. Sen sijaan omaishoitajuutta on tut-

kittu paljon (mm. Tikkanen 2016). Tutkimusteemaan liittyy Camilla Granholmin (2016) väitöskirja, 

jossa hän on käsitellyt sosiaalityön muuttuvaa toimintaympäristöä ja digitaalisia haasteita.  
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Minulla oli kolme syytä hakeutua tutkijaksi tähän hankkeeseen. Halusin tehdä käytäntötutkimuksen 

sellaisella sosiaalityön alalla, jota en tuntenut entuudestaan. Kiinnostavaa oli myös hankkeen innova-

tiivisuus, uuden toimintamuodon kokeilu. Omaishoitajat tekevät inhimillisen elämän sekä yhteiskun-

nan näkökulmasta merkittävää työtä. Tutkimushanke on yksi väylä heidän äänensä kuulumiselle.  

Luontevan tutkimusrytmin mukaisesti kuvaan ensin tutkimuksen toimintaympäristöä ja kokeilun si-

sältöä sekä avaan teoreettista viitekehystä. Sen jälkeen luvussa neljä esittelen empiirisen tutkimusai-

neiston ja analyysimenetelmän. Luvussa viisi tuon esiin tutkimustulokset kolmen ulottuvuuden nä-

kökulmasta ja luvussa kuusi tarkastelen niiden hyödyntämistä. Lopuksi pohdin tutkimuksen antia 

suhteessa tutkimustehtävään ja tavoiteisiin. 

 

 

2 TUTKIMUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TAUSTA 

 

2.1 Gerontologisen sosiaalityön yksikkö 

Käytäntötutkimuksen toimintaympäristönä on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen geron-

tologisen sosiaalityön yksikkö, jonka toiminta koostuu sosiaalityöstä, sosiaaliohjauksesta, omaishoi-

don kotiavustajapalveluista ja omaishoidon toimintakeskusten palveluista. Yksikkö jakautuu alueel-

lisesti neljään työyksikköön. Gerontologisen sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen toiminta-ajatuksena on 

muutostyö, jonka ”tavoitteena on vahvistaa ikääntyneiden asiakkaiden hyvinvointia edistäviä olosuh-

teita, toimintakykyä ja yhteisöjen toimivuutta sekä auttaa erilaisten sosiaalisten ongelmien ratkaise-

misessa.” (Helsingin kaupunki 2019b.) Gerontologisen sosiaalityön asiakkuuden taustalla painottuvat 

haastavat ja erityistä tukea vaativat elämäntilanteet. Asiakkaaksi hakeudutaan asiakasohjausyksikön 

palvelutarpeen arvioinnin perusteella. (Emt.) 

Gerontologisen sosiaalityön yksikköön lukeutuvat neljä alueellista omaishoidon toimintakeskusta. 

Ne tarjoavat jaksamista ja hyvinvointia edistäviä palveluita kaikille omaishoitotilanteessa oleville 

ikääntyneille ja heidän läheisilleen. Toiminta on periaatteeltaan matalakynnyksistä ja asiakasläh-

töistä. Siihen sisältyy vuosittain järjestettävien uusien omaishoitajien lakisääteisten valmennuskurs-

sien lisäksi asiantuntijapalveluita sekä monimuotoista kurssi- ja ryhmätoimintaa. Palvelut rakentuvat 

neuvonnasta, psykososiaalisesta tuesta ja vertaistuesta. (Helsingin kaupunki 2019a.) 
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2.2 Omaishoitajien etäryhmäkokeilu 

 

Tutkimushankkeen kokeiluna toimii koko kaupungin tasolla käynnistetty omaishoitajien ryhmä, joka 

kokoontui kerran viikossa perjantaisin klo 10−11 ajalla 20.9.−22.11.2019. Ryhmään osallistui neljä 

omaishoitajaa, jotka valikoituivat omaishoidon toimintakeskusten sosiaaliohjaajien ja heidän verkos-

tonsa kautta. Sosiaaliohjaajat toimivat vuorotellen etäryhmän ohjaajina. Etätapaamisten ulkopuolella 

omaishoitajat kokoontuivat kaksi kertaa kasvokkain: ennen varsinaisten etätapaamisten alkamista 

sekä niiden päätyttyä kokemusten jakamiseksi päätöskahville. Etäryhmälle oli kullekin kerralle laa-

dittu omat teemansa, jotka käsittelivät niin hyvinvointia kuin myös vertaistukea ja esimerkiksi novel-

leista keskustelua. Ryhmään osallistujille jaetussa esitteessä oli ohjelman lisäksi ohjeet lainaksi saa-

tavien tablettilaitteiden käytöstä. (Etätoiminta omaishoitajille 2019.)  

 

3 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

3.1 Keskeisten käsitteiden määrittely 

 

Tässä käytäntötutkimuksessa ikäteknologia toimii sateenvarjokäsitteenä, jonka alla tarkastelen erilai-

sia teemoja. Ikäteknologia pitää sisällään Jaana Leikaksen (2014, 17) mukaan tuotteita, palveluita, 

infrastruktuureja ja erilaisia informaatioympäristöjä, joilla tuetaan hyvää ikääntymistä. Teknologian 

avulla tuotetun etäryhmän määrittelyssä sovellan Aku Kopakkalan (2008, 36) tulkintaa ryhmästä, 

jossa kriteereinä ovat yhteinen tavoite, mahdollisuus vuorovaikutukseen ja ymmärrys siitä, ketkä ryh-

mään kuuluvat. Etäryhmän toimintaan sisältyy myös paikattomuus, minkä Kela kuvaa yhdeksi etä-

kuntoutuksen elementiksi (Salminen & Hiekkala 2019, 9).  

 

Omaishoidolla tarkoitetaan hoivaa, jota omainen tai läheinen järjestää kotioloissa esimerkiksi van-

hukselle. Omaishoitajaksi puolestaan määritellään henkilö, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoi-

tosopimuksen. (Laki kotihoidon tuesta 937/2005.) Käytännössä omaishoitajista kuitenkin vain pieni 

osa kuuluu lakisääteisen omaishoidon tuen piiriin. Kaiken kaikkiaan Suomessa arvioidaan olevan 

350 000 omaishoitajaa. (Pakkala ym. 2019, 94.) Vastaavasta arvioidusta omaishoitajien kokonais-

määrästä Helsingissä ei tähän tutkimukseen saatu tietoa. Lakisääteistä omaishoidon tukea Helsingin 

kaupunki myönsi vuoden 2018 aikana lähes 2100 hoidettavalle, jotka olivat täyttäneet 65 vuotta (Sot-

kanet 2019), ja minkä pohjalta tehtiin omaishoitajien kanssa omaishoitosopimus.  
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3.2 Tutkimustehtävä 

Tutkimustehtävä jakaantuu kahtalaisesti:  

1) Tiedonhankinta etäryhmätoiminnasta. Tietoa on hankittu tutustumalla keskeisiin valmiisiin aineis-

toihin sekä käytäntötutkimuksen periaatteen mukaisesti dialogeissa työntekijöiden kanssa.  

2) Kokeiluna toimi koko kaupungin tasolla käynnistetty omaishoitajien etäryhmä, joka tapasi viikoit-

tain ajalla 20.9.−22.11.2019. Ryhmässä oli neljä omaishoitajaa. Tutkimustehtävänä on ollut kerätä 

kokemuksia ja arvioida etäryhmätoiminnan toteutumista. Aineisto on kerätty laadullisin menetelmin. 

Se koostui neljän omaishoitajan yksilöhaastattelusta, jotka toteutettiin puolistrukturoidun haastatte-

lurungon avulla (liite 2) sekä neljän sosiaaliohjaajan sähköpostikyselystä (liite 4). Analyysimenetel-

mänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. (Hirsjärvi ym. 2007, 160, 218-219.) 

Päätutkimuskysymys: Millaisia kokemuksia omaishoitajilla ja työntekijöillä on etäryhmästä?  

Apukysymykset:  

Miten omaishoitajat kokevat uuden toimintamuodon omaishoitajuuden tukena?  

Miten työntekijät arvioivat vuorovaikutuksen syntymistä ja ryhmäytymistä etäryhmässä? 

 

3.3 Tutkimus käytäntötutkimuksena  

 

Käytäntötutkimuksen mukaisesti käsillä oleva tutkimus pohjautuu työorganisaation eli gerontologi-

sen sosiaalityön yksikön ja asiakkaiden eli omaishoitajien tarpeista yhdistyen samalla yhteiskunnal-

lisiin keskusteluihin ja kysymyksiin. Digitalisaatio ja teknologiaa hyödyntävien laitteiden ja sovel-

lusten käyttö gerontologisen sosiaalityön palveluissa on ajankohtainen teema, johon haettiin tietoa, 

kokemuksia ja arviota omaishoitajien etäryhmäkokeilun avulla. (Satka ym. 2016a, 9.) 

 

Käytäntötutkimukseen liittyvä monitoimijuus ja dialogisuus tarjoavat mahdollisuuden rakentaa yh-

teistä oppimista, jossa osalliset – työorganisaation edustajat, sosiaaliohjaajat ja omaishoitajat – tuot-

tavat uutta tietoa ja osaamista digitaalisen työmuodon käyttöönotosta ja kokeilusta. Työorganisaation 

näkökulmassa korostuu kokeilun mahdollistaminen ja intressi uuden palvelumuodon kehittämiseksi. 

Sosiaaliohjaajien etäyhteys omaishoitajiin on olosuhteiltaan erilainen kuin kasvokkain kohtaaminen 

ja siten tarkastelu kohdistui vuorovaikutussuhteeseen ja ohjaajan rooliin. Omaishoitajat saivat käyt-

töönsä uudenlaisen teknologiaa hyödyntävän sovelluksen omaishoitajuuden ja ryhmäytymisen tueksi. 

(Emt., 10-11.) Kriittis-emansipatorisen lähtökohdan mukaisesti tutkimuksen tarkastelukulmana oli 
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myös omaishoitajien oman tietoisuuden ja merkityksen näkyväksi tekeminen (vrt. Palsanen & Kää-

riäinen 2016, 186). Edellä mainitut teemat sisältyvät asiakassubjektiuteen ja osallisuuteen, jotka ovat 

keskeisiä toimintatutkimuksen piirteitä.  

 

3.4 Tutkimusetiikka  

Tutkimus on toteutettu hyvän tieteellisen käytäntötutkimuksen mukaisesti. Siihen kuuluu rehellisyys, 

yleinen huolellisuus ja tarkkuus työskentelyssä sekä tutkimustulosten tallentamisessa, kuvaamisessa 

ja arvioinnissa. Tutkimusprosessin eteneminen on kuvattu johdonmukaisesti ja muihin tutkimuksiin 

on viitattu asianmukaisesti. Eettisiin periaatteisiin sisältyy myös tutkimukseen osallistuneiden ano-

nyymiteetin suojelu ja kunnioittava kohtelu. Osallistujille annettiin riittävästi tietoa tutkimuksesta 

etäryhmätapaamisessa sekä etukäteen toimitetussa info- ja suostumuskirjeissä (liitteet 1 ja 3). Haas-

tatteluun ja kyselyyn osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen ja osallistujat pystyivät koska ta-

hansa vetäytymään tutkimuksesta syytä ilmoittamatta. Tutkimusaineisto säilytettiin lukituissa tiloissa 

ja se hävitetään heti kurssin päätyttyä asianmukaisesti. Raportoinnissa käytettiin lainauksia, joista ei 

voi tunnistaa henkilöitä. (Hirsjärvi ym. 2007, 25; Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) 

Tutkimuksessa on erityisesti huomioitu ikääntyneet omaishoitajat, heidän omaishoitotilanteensa sekä 

jaksamisensa haastattelutilanteessa. Jotta haastattelu tapahtuisi omaishoitajien ehdoilla heiltä tiedus-

teltiin ennakkoon, mikä olisi heille sopivin haastattelutapa ja -ajankohta. (Lumme-Sandt 2005, 134.)  

 

4 TUTKIMUSAINEISTO JA ANALYYSI 

 

Käytäntötutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin marras−joulukuun vaihteessa 2019 ja se koostui 

etäryhmään osallistuneiden omaishoitajien haastatteluista sekä sosiaaliohjaajien sähköpostikyselystä 

(ks. Tuomi & Sarajärvi 2002, 74−76). Jo omaishoitotilanteen takia tuntui perustellulta toteuttaa 

omaishoitajien haastattelut yksilöhaastatteluina. Samasta syystä omaishoitajat saivat myös valita 

haastattelujen tekotavan ja ajankohdan. Kolme haastatteluista toteutettiin haastateltavien kotona ja 

yksi puhelimitse. Omaishoitajat saivat tietää tutkimuksesta ja siihen liittyvistä järjestelyistä normaalin 

etäryhmätapaamisen yhteydessä. He suhtautuivat myönteisesti tutkimukseen osallistumiseen. (Hirs-

järvi ym. 2015, 200; Lumme-Sandt 2005.) 

 

Haastattelujen alussa käytiin tutkimusetiikkaan liittyviä asioita lyhyesti läpi. Sain sen vaikutelman, 

että omaishoitajat olivat hyvin perillä tutkimuksen toteuttamisesta, johtuen etäryhmässä annetusta 
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tiedosta sekä heidän tutustumisestaan infokirjeeseen. Se pohjusti hyvin haastatteluja. Tiedustelin lu-

paa nauhoittamiseen, mihin kaikki suostuivat. Tarkistin myös, minkä verran haastateltavat olivat va-

ranneet tilanteeseen aikaa, jotta aikaraamissa sain kysyttyä haluamani kysymykset. Yksi haastatelta-

vista ilmoitti jo alussa, että toivoi nopeaa toteutusta, jolloin siirryttiin suoraan haastatteluun. Haastat-

telut olivat kestoltaan noin puolesta tunnista vajaaseen tuntiin. Puolistrukturoidun haastattelurungon 

(liite 2) kysymysten avulla halusin saada tietoa siitä, miten omaishoitajat kokivat tablettilaitteen käy-

tön ja etäryhmässä olemisen sekä millaisia merkityksiä etäryhmällä oli heidän omaishoitajuuteensa 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 76−77). Yritin tehdä tilanteesta välittömän ja olla läsnä myös haastatelta-

vien omaehtoiselle puheelle. Haastattelut sujuivat keskustelunomaisesti ja välillä tein tarkentavia ky-

symyksiä. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 41−42.) 

 

Käytäntötutkimukseen soveltuvan aineiston rajaamiseksi neljän sosiaaliohjaajan kysely toteutettiin 

sähköpostitse (Satka ym. 2016b). Strukturoitu kysely koostui seitsemästä kysymyksestä (liite 4), joi-

hin sosiaaliohjaajat vastasivat Word -liitetiedostoa käyttäen. Kyselyn tavoitteena oli tuottaa tietoa 

työntekijöiden kokemuksista etäryhmän ohjaamisesta ja vuorovaikutuksen rakentumisesta sekä siitä, 

miten he arvioivat etäryhmää asiakastyön menetelmänä. Sähköpostikysely näyttäytyi joustavana ta-

pana organisoida aineistonkeruuta. Se ei ole paikkasidonnainen ja osallistujat voivat itse valita vas-

taamisajankohdan määräajan puitteissa. Lisäksi saatu aineisto oli valmiina tekstimuotoisena. (Tiittula 

ym. 2005, 266, 270.) Valmiudesta huolimatta aineiston lähiluku vaati syvempää paneutumista kuin 

litteroitujen haastattelujen, koska sisällöt haastattelujen tavoin eivät olleet ennalta tuttuja. 

 

Aineistossa oli litteroituja sivuja yhteensä 29. Sisällönanalyysin mukaisesti tutustuin niihin tekemällä 

toistuvaa lähilukua ja pohdin samalla tutkimuskysymyksiä. Käytin analyysiyksikkönä lausumia, joita 

alleviivasin eri teemoista etsien samalla merkityksiä. Rajattu tutkimuskohde eli etäryhmän arviointi 

näyttäytyi myös aineistossa. Teemat noudattivat pääosin aineiston keruussa käytettyä puolistruktu-

roitua haastattelurunkoa: laitteen käyttäminen, vuorovaikutuksen rakentuminen sekä etäryhmä 

omaishoitajuuden tukena ja asiakastyön menetelmänä. Kokosin teemojen alle alaluokkia, joista muo-

dostin uusia pääluokkia ja hain niille teoreettisia käsitteitä. Tein myös valintaa, mitä aineistosta otin 

mukaan varsinaiseen analyysiin tutkimuskysymyksiin peilaten. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 111-114.)  

 

Prosessissa oli haastavaa aineiston järjestäminen pääluokkiin ja analyysinäkökulman valinta siten, 

että sain loogisen kokonaisuuden, jossa kuului omaishoitajien ääni, mutta tilaa oli myös työntekijöi-

den näkemyksille. Olisi ollut tietysti yksinkertaisinta säilyttää laitteen käyttö ja siihen sisältyvät 
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elementit omana pääluokkanaan. Aineiston uudelleenjärjestelyn tuloksena valitsin kuitenkin tekno-

logia -teeman mukaisesti analyysin toteuttamisen laitemahdollistajan periaatteesta käsin seuraavasti: 

1) millaisen tilan tablettilaite luo, 2) miten vuorovaikutus rakentuu tässä tilassa ja 3) tablettilaitteen 

tuottama asiakastyön menetelmä, minkä jälkeen otsikoin ne uudestaan kuvaavilla nimillä.  

 

Sitaateissa viittaan omaishoitajiin merkinnöillä H1−H4 ja sosiaaliohjaajiin T1−T4. Sosiaaliohjaajista 

käytän tulosten raportoinnissa nimikettä ohjaaja kuvaamaan heidän rooliaan etäryhmän ohjaajana. Se 

on myös nimike, jota he itse etätoiminta -esitteessä käyttävät. 

 

5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Analyysin tuloksena tuon esiin kolme ulottuvuutta, joiden avulla tarkastelen omaishoitajien etäryh-

mää ja siitä saatuja kokemuksia: tablettilaite tuo ryhmän kotiin, etäryhmä sosiaalisena tilana ja etä-

ryhmä digitaalisena asiakastyön menetelmänä. 

 

5.1 Tablettilaite tuo ryhmän kotiin 

 

Etäryhmä perustuu teknologisen laitteen avulla kohtaamiseen. Omaishoitajat saivat käyttöönsä tab-

lettilaitteen, jonka avulla he sovittuina aikoina liittyivät ryhmään. Bruno Latour (2005) tulkitsee toi-

mijuuden laajasti ja luonnehtii materiaa yhdeksi toimijaksi inhimillisten toimijoiden rinnalla. Siten 

tablettilaite aktiivisen toimijan tavoin mahdollisti omaishoitajien etäryhmän tapaamisen. Latourin 

ajattelun mukaan teknologia ei ole erillinen, vaan kiinteä osa yhteiskuntaa, jolloin teknologian välit-

teisyys näyttäytyy myös sosiaalisissa suhteissa (Ylikoski 2000, 305). Teknologia-avusteisuus luo 

mahdollisuuksia omaishoitajien sidokselliseen työhön, jossa osallistuminen kodin ulkopuolisiin toi-

mintoihin on haastavaa. 

 

Ulla Tikkanen (2018, 40−41) kuvaa omaishoidon sidoksellisuutta, jonka muodostavat hoitaja ja hoi-

dettava sekä materiaalisena elementtinä koti. Hoivan kokonaisvaltaisuus ja arjen toteutuminen omais-

hoitotilanteesta käsin sitoo hoitajan kotiin määrittäen hänen elämänpiiriään. Myös palvelujen ääreen 

pääseminen voi olla hankalaa ja digitaaliset palvelut ainoa mahdollinen palvelumuoto kasvokkaisten 

palveluiden sijaan (Kairala 2018, 222). Tähän sidoksellisuuteen ja omaishoitotilanteen vaativuuteen 

perustui etäryhmän käynnistyminen. Ohjaajien mukaan oli vaikea löytää kokeiluun osallistujia. Suos-

tuneista omaishoitajista vain yksi oli ollut aiemmin omaishoidon toimintakeskusten toiminnassa 
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mukana.  Motiivit ryhmään osallistumisesta vaihtelivat neutraaliudesta kokeilunhaluun ja varovai-

sista odotuksista innostukseen heijastaen etäryhmän tarvetta ja käynnistyvän ryhmän ilmapiiriä: 

 ”Mulla ei mitään sitä vastaan ollut.” (H1) 

”No mä ajattelin, että kokeillaan. En sen kummemmin. Ajattelin, että voi olla ihan kiva, 

sittenhän sen näkee.” (H3) 

 

”Mä ajattelin, kun se kerran kotona tapahtuu, niin sehän on aika helppoa, että miksei 

siihen vois osallistua. Sitten ajattelin vielä, että jos siitä on jotain hyötyä sitten. Kun 

sitä on välillä niin yksinään näiden asioiden kanssa.” (H4) 

 

”Mähän olin kovasti innostunut. Tää on ihan mieletöntä.” (H2) 

  

Omaishoitajan tehdessä sopimuksen omaishoidosta kunnan kanssa muodostuu sidos julkisiin palve-

luihin. Samalla kodin yksityinen tila määrittyy puolijulkiseksi tilaksi. Jaettu hoivan tila on kerroksel-

linen, jossa arki on pikemminkin ennakoimaton prosessi kuin rutiineista koostuva rakennelma. (Tik-

kanen 2018, 36, 41.) Arjen kiinteyttä ja kerroksellisuutta kuvasivat myös jotkut omaishoitajat. Heidän 

täytyi tehdä tilaa etäryhmälle, jotta he pystyivät osallistumaan siihen: ”Vähän kiireeksi se vetää ennen 

kuin se alkaa, siinä on aina sellaista hössötystä hoidettavan kanssa.” (H4) Omaishoidon sidokselli-

suuden väljentäminen näyttäytyi myös ryhmään osallistumisen ehtona ” – että saan hänen viihty-

mään” (H3). Vaikka ikääntyvien teknologiasta puhuttaessa korostetaan oikeutetusti käyttäjäkoulu-

tusta (Leikas 2014, 24), tässä kokeilussa tablettilaitteen käytöstä ei muodostunut kynnystä etäryh-

mään osallistumiselle. Eräs haastatelluista vertasi laitetta ”näköpuhelimeen” (H1) ja toinen totesi: 

”Se on nyt ollut maailman helpoin, kun ei siinä tarvinnut muuta, kun vain töpseli seinään.” (H4).  

 

5.2 Etäryhmä sosiaalisena tilana 

 

Etäryhmä on teknologian avulla tuotettu palvelumuoto, jossa omaishoitajien vuorovaikutteinen koh-

taaminen on mahdollista. Etäryhmä voidaan nähdä myös sosiaalisena tilana, joka on toimintojen ta-

pahtumapaikka, mutta joka itsessään luo toimintaa. Henri Lefebvren (1991, 33, 38−40) mukaan so-

siaalinen tila koostuu kolmiosaisesti institutionaalisen ja järjestystä tuottavan elementin lisäksi arki-

elämän rutiineista sekä varsinkin kokemuksellisuudesta, joka syntyy henkilökohtaisesta merkityksen-

annosta (ks. myös Wallin 2019, 46). 

 

Etäryhmä sosiaalisena tilana muodostuu teknologisen välineen toimintaehdoista, ohjaajan roolista ja 

vuorovaikutuksesta ryhmäläisten kanssa sekä ryhmäläisten keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Tässä 



9 

 

tilassa vuorovaikutus muodostuu omanlaisekseen. Sitä määrittävät etälaite, joka sekä mahdollistaa 

että rajaa, ohjaajan rooli puheenvuorojen jakajana ja ryhmäläiset puheen tuottajina ja kuuntelijoina. 

Teknologinen alusta itsessään tuottaa vastavuoroisuuden mekanismin, koska päällekkäin puhuminen 

puurouttaa puheen. Omaishoitajat totesivat aika nopeasti oppineensa systeemin, kuinka toimia. Oh-

jaajat pyrkivät tasapuolisuuteen, jotta hiljaisemmatkin saivat puheenvuoroja. Vaikka ryhmäiset ku-

vasivat olevansa puheaktiivisuudeltaan erilaisia, kaikki kokivat omista lähtökohdistaan saaneensa pu-

heenvuoroja ja tulleensa kuulluksi. Myös Camilla Granholm (2016, 50) toteaa, miten ’hiljaiset’ voivat 

’aktiivisten’ tavoin hyötyä virtuaalisista ryhmistä, koska merkittävää on samanlaisen elämäntilanteen 

ja kokemuksellisuuden jakaminen.  

 

Etäryhmän toteuttamisen suurin pulma oli tekniset ongelmat, jotka vähensivät ryhmän yhteistä aikaa 

ja häiritsivät vuorovaikutusta. Tablettilaitteen toiminnassa eniten oli ongelmia kuuluvuudessa. Puheet 

eivät kuuluneet, ääni kiersi, eikä lisäkaiutinkaan aina tuonut apua. Näkyvyyttä kuvattiin kohtalaiseksi, 

joskus joku oli pudonnut ryhmästä kokonaan pois. Ohjaajat kertoivat, miten heidän kannaltaan laitetta 

oli periaatteeltaan yksinkertaista käyttää. Kuitenkin yhteyksissä olleiden vikojen takia laitetukeen 

joutui ottamaan yhteyttä jokaisella ohjauskerralla. Siten teknologia ei täysin tukenut etäryhmän to-

teuttamista (Leikas 2014, 17), vaan rajasi ja kavensi omaishoitajien osallistumista.  

 

Ohjaajille oli yllättävää osallistujien nopea ryhmäytyminen. Edesauttoiko ensimmäinen tapaaminen 

kasvokkain vai oliko ryhmään sattuneet sopivat jäsenet, joita yhdisti haastava omaishoitotilanne, ku-

ten eräs ohjaaja pohti (vrt. Granholm 2016, 118). Myös ryhmäläiset kuvasivat vuorovaikutuksen 

kaarta alun hienoisesta jäykkyydestä lämminhenkiseen tunnelmaan, jossa oltiin ilahtuneita etäryhmä-

tapaamisista (Kopakkala 2008, 62−63). Kaikki haastateltavat mainitsivat jo etäryhmän alkuvaiheissa 

omaehtoisesti perustamastaan WhatsApp -ryhmästä, mikä omaishoitajien kertomuksin lisäsi ryhmän 

koheesiota. Samalla se viesti vuorovaikutuksen tarpeen määrästä, mutta myös uusien mahdollisuuk-

sien löytymisestä jakaa haastavaa arkea.  

 

Tutkimuksen kulussa oli puolestaan yllättävää, miten myönteisiä kokemuksia omaishoitajilla oli tek-

nologiaan perustuvasta etäryhmästä. Vaikka samansuuntaisia tutkimustuloksia on myös Granholm 

(2016, 120−122) saanut virtuaaliryhmiin osallistumisesta. Omaishoitajien vastauksissa näyttäytyvät 

niin tiedolliset oppimiseen liittyvät syyt kuin myös sosiaalisen tukeen sisältyvät samaistuminen ja 

vastavuoroisuus:  
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  ”Kuulee mahdollisesti sellaista uutta, mitä ei oo ennen tiennyt.” (H1) 

  

”Mutta sieltä kuitenkin välillä tulee tietoa, että noinkin voi olla. Tosta voi jotain oppia.” 

(H3) 

  

”Siinä samaistuu monessa asiassa. Samaistuu siihen, että mitä tapahtuu ja minkälaista 

on toisella. Ymmärtää paremmin itseänsäkin. Osaa asennoitua eri tavalla, ei ole ai-

noa.” (H2) 

 

”Ne on hirveän mielenkiintoisia, jos niin voi sanoa. Kun kuulee miten toiset, kun välillä 

on itse joskus maassakin. Huomaa, että toisillakin on kaikennäköistä.” (H4) 

 

Etäryhmässä korostui liittyminen ja vertaistuki. Granholm (2016, 97) viittaa Heaneyyn ja Israeliin 

(1997) ja avaa sosiaalisen tuen käsitettä, jossa sosiaalisissa suhteissa ja vuorovaikutuksessa välittyy 

niin emotionaalista, materiaalista kuin myös informatiivista apua. Sosiaalisen tuen monimuotoisuutta 

ja kerroksellisuutta on havaittavissa haastateltavien kommenteista, joista muutama toi esiin tiedon 

merkityksen. He olivat tyytyväisiä vertaistukeen, mutta painottivat etäryhmältä informatiivisuutta, 

tiedon jakamista. Tällöin kommentit voisivat viitata tapaamiskertojen aiheperiaatteeseen ja myös ryh-

mäläisten kesken jaettaviin sisältöihin, joissa oltiin jo valmiita hakemaan uudenlaista tasoa (Kopak-

kala 2008, 67). Etäryhmän tapaamiskerroille oli etukäteen laadittu sisältö. Vaikka teemat olivat kiin-

teät, ryhmäläisten kokemuksin vuorovaikutus ohjaajan kanssa oli joustavaa. Se näyttäytyi tapaamis-

ten alussa, kun ryhmäläisiltä tiedusteltiin toiveita sekä ryhmätapaamisten aikana. (vrt. Granholm 

2016, 120.) Etäryhmä rakenteeltaan antoi tilaa ja huomioi osanottajien subjektiutta ja osallisuutta.    

 

5.3 Etäryhmä digitaalisena asiakastyön menetelmänä  

 

Teknologian avulla on mahdollisuus ulottaa palveluja sellaisille asiakasryhmille, joita perinteisellä 

tavalla tuotetut palvelut eivät tavoita tai ne soveltuvat huonosti (Kairala 2018, 212). Omaishoitajat 

ovat yksi tällainen ryhmä johtuen jo edellä kuvatun sidoksellisen arjen takia. Etäryhmään osallistu-

neiden kokemukset tuottavat tietoa ja sisältöjä myös asiakasryhmästään. Samalla kun ne kuvaavat 

etäryhmään liitettyä merkityksenantoa sekä vaikutuksia omaishoitajuuteen:  

 

”Iloa ja vahvuutta. Mä oon voimaantunut siitä, että mä oon saanut muiden kanssa kes-

kustella tästä asiasta, koska tää alun perin tuntu sellaselle, että mä olen vaan tässä.” 

(H2) 

 

”Se on tuonut jonkinlaista helpotusta. Sitä ajattelee, että kun itekin on samassa tilan-

teessa ja samantapaisia ongelmia – ” (H4) 
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Vastaavanlainen helpotuksen tunteen kuvaus tulee esiin Granholmin (2016, 108, 121) tutkimuksessa. 

Haastavassa elämäntilanteessa oleville virtuaaliryhmä tarjosi mahdollisuuden kokemusten jakami-

seen, minkä vaikutuksia Granholm nimittää termillä voimaannuttava vuorovaikutus (empowering 

bonding). Vaikka etäryhmistä puhutaan usein teknologialähtöisesti, ei omaishoitajien etäryhmä me-

netelmänä rajoitu pelkästään teknologian tuotokseksi. Sitä voidaan luonnehtia myös sosiaaliseksi in-

novaatioksi, joka uutena palveluna tuottaa osallistujilleen hyvinvointia ja ennen kaikkea vastaa hei-

dän sosiaalisiin tarpeisiinsa omaishoitajina (Kairala 2018, 219).  

 

Etäryhmän ja kasvokkain tapaamisen vertailussa joidenkin omaishoitajien mielestä etäryhmä oli eh-

dottomasti parempi. Syinä tottumus teknologisten laitteiden käyttöön ja etäryhmän pieni osanottaja-

määrä, joka tarjosi enemmän tilaa kommunikoinnille. Toiset pitivät kasvokkain tapaamista mielek-

käänä, mutta samanveroisesti pohtivat etäryhmään pääsyn helppoutta. Ryhmän käynnistyessä olet jo 

paikalla – kotona. Ohjaajat arvioivat etäryhmän ohjaamista intensiiviseksi. Teknisiin asioihin lukeu-

tuvien puheenvuorojen jakamisen lisäksi piti keskittyä aistimaan tunnetiloja, jotka visuaalisesti ra-

joittuivat ryhmäläisten pieniin kasvokuviin ruudulla. Ohjaajille kertyi kokemusta etäryhmän ohjaa-

misesta. Heidän mukaansa kuitenkin jatkossa yksi ohjaaja vaihtuvien sijaan oppii paremmin tunte-

maan ryhmäläiset. Omaishoitajat pitivät ohjaajia ammattitaitoisina. Eräs heistä pohti ryhmän jatka-

misen mahdollisuutta itseohjautuvana, koska ohjaajaresurssi ei pitkäkestoisesti ole realistista. Kaira-

lan (2018, 221) mukaan tulevaisuuden palvelujärjestelmä koostuu yhä enemmän sekä kasvokkaisista 

että digitaalista palveluista, joita Granholm (2016) väitöstutkimuksessaan kuvaa sulautuvaksi sosiaa-

lityöksi. Tutkimustuloksin on todettu, että tuetut verkko-ohjelmat eivät tehokkuudeltaan poikkea vas-

taavista kasvokkaisista palveluista (Pakkala ym. 2019, 95).  

 

Kokeilussa etäryhmä kokoontui ennalta sovitun ajanjakson mukaisesti. Ryhmätapaamisten lähesty-

essä loppuaan osallistujat pohtivat tulevaa, varsinkin kun kaikki halusivat ryhmän jatkavan. Haastat-

telujen mukaan pohdinnat keskittyivät niin ryhmän vuorovaikutuksen syventymiseen kuin myös 

omaishoitajuuteen, jossa tarpeet jatkuvat etäryhmän jälkeenkin.  

  

”Ainakin jos tätä jatkettais vielä, niin mä luulen, että porukka avautuu enemmän vielä 

sitten kertoo asioista, tutummaksi tullaan.” (H1)  

 

”Mutta meidän tarpeet eivät lopu kevääseen. Voi olla, että itse kullakin ne saattaa li-

sääntyä.” (H3) 
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Kymmenen tapaamiskertaa toi vertaistukea omaishoitajuuden arkeen. Samalla etäryhmä vuorovaiku-

tuksellisena sosiaalisena tilana on tuottanut tietoa kehittämistyöhön (Wallin 2019, 46). Uudet toimin-

tatavat syntyvät yhteistoiminnallisesta kehittämisestä, mihin moninäkökulmaisesti eri toimijat tuovat 

tietoa ja näkemystä (Kairala 2018, 223). Ohjaajien määreet ’kehityskelpoinen’, ’mahdollisuus sosi-

aalisuuteen’, ’huikeat mahdollisuudet’ ja ’tulevaisuuden työkalu’ kuvaavat etäryhmän potentiaalia 

asiakastyön menetelmänä. Samalla ne kertovat kehittämisorientoituneisuudesta haettaessa uusia kei-

noja omaishoitajien haastavaan elämäntilanteeseen. Ikääntyneiden digitaalisten palveluiden kehittä-

minen tulee tapahtua inhimillisten tekijöiden ja hyvän elämän lähtökohdista käsin (Leikas 2014, 25). 

 

6 TUTKIMUSTULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN 

Omaishoitajien etäryhmäkokeilu tuotti tietoa digitaalisten palveluiden suunnittelusta ja toteuttami-

sesta niin organisaation, työntekijöiden kuin myös asiakkaiden näkökulmasta. Saadut tulokset ja ko-

kemukset ovat siirrettävissä kehitettäessä teknologialähtöisiä palveluja. Tutkimuksen aihepiiri liittyy 

kiinteästi gerontologisen sosiaalityön yksikön omaan kehittämistyön teemaan. Ikäteknologiaan liit-

tyvä kehittämisintressi edesauttaa tutkimustulosten palauttamista ja hyödyntämistä työyhteisössä 

(Satka ym. 2016a, 22). Kokeilun tulokset ovat nivottavissa myös Digitaalinen Helsinki -ohjelmaan.  

Gerontologisen sosiaalityön yksikössä tehdään syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana sosiaalinen rapor-

tointi digitalisaation ja teknologian hyödyntämisestä ikääntyneiden palveluissa. Käytäntötutkimusra-

porttia on tarkoitus käyttää soveltuvin osin tässä sosiaalisessa raportoinnissa. Tutkimustuloksia on 

tarkoitus esitellä myös esimerkiksi työyhteisön johtoryhmässä. Raportti voidaan sovitusti julkaista 

verkossa, samoin tutkimuksen sisältöä ja sen tuloksia esittelevä posteri. Julkaisukanavana ovat Soc-

can verkkosivut. (ks. Satka ym. 2016b, 90.) 

 

7 POHDINTA 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa kokemuksellista tietoa omaishoitajien etäryhmäkokeilusta. Tar-

kastelin etäryhmää vuorovaikutuksen rakentumisen ja omaishoitajuuden tuen näkökulmista sekä tek-

nologisena palveluna. Empiirisen aineiston jäsensin kolmen ulottuvuuden kautta: tablettilaite tuo ryh-

män kotiin, etäryhmä sosiaalisena tilana ja etäryhmä digitaalisena asiakastyön menetelmänä.  

 

Etälaite tuotti omaishoitajien sidokselliseen arkeen tilan, jossa oli mahdollisuus kohdata muita haas-

tavassa elämäntilanteessa olevia omaishoitajia. Etäryhmää voidaan luonnehtia myös sosiaaliseksi 
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tilaksi, jossa teknologisen laitteen ehdoin rakentui ryhmäläisten keskinäinen vuorovaikutus. Omais-

hoitajat kokivat etäryhmän myönteisesti. Sosiaalisen tuen kautta syntyi vertaistukea jaettujen koke-

musten ja merkitysten myötä. Se vaikutti myös jaksamiseen ja helpotti omaishoitajuudesta syntynyttä 

tunnetaakkaa. Samansuuntaisia tuloksia virtuaaliryhmistä on saanut Camilla Granholm (2016) väi-

töstutkimuksessaan. Omaishoitajien nopea ryhmäytyminen yllätti ohjaajat. Oliko kyse ryhmään vali-

koituneiden omaishoitajien tuen tarpeen määrästä, koska suurimmalla osalla ei ollut aiempaa koke-

musta vertaistuesta. Vai yksinkertaisesti siitä, että teknologisen laitteen avulla tuotettu ryhmä ei poik-

keakaan niin paljon kasvokkaisesta tapaamisesta, vaan se on joillekin osallistujille jopa luontevampi. 

 

Tablettilaitteen käyttöönotto sujui omaishoitajilta helposti. Tekniikkalupaus ei kuitenkaan pitänyt, 

mikä osoittautui kokeilun suurimmaksi haasteeksi. Teknologia-alusta mahdollisti etäryhmätapaami-

set, mutta pulmat teknisissä yhteyksissä hankaloittivat ryhmän vuorovaikutusta ja kohdensivat ohjaa-

jaresurssia toisaalle. Etäryhmä ei rajoittunut pelkästään teknologian tuotokseksi. Sitä voidaan kutsua 

myös sosiaaliseksi innovaatioksi, joka uutena palveluna vastasi omaishoitajien sosiaalisiin tarpeisiin 

ja tuotti hyvinvointia. Vuorovaikutteisissa tapaamisissa omaishoitajat tulivat nähdyiksi ja kuulluiksi, 

mikä tuki heidän subjektiuuttaan ja myös osallisuuttaan osana yhteisöä. Etäryhmätoiminta tarjosi uu-

denlaisen osallisuuden mahdollisuuden.  

 

Kokeilu lunasti paikkansa. Se tuotti arvokasta tietoa, mitä käytäntötutkimuksen keinoin voitiin arvi-

oida ja raportoida. Tietoa voidaan hyödyntää gerontologisen sosiaalityön ikäteknologisessa kehittä-

mistyössä. Etäryhmä palveluna ja vertaistukea tuottavana menetelmänä näyttää soveltuvan geronto-

logiseen sosiaalityöhön hyvinvointia ja osallisuutta edistävänä muutostyönä. Tutkimuksessa laadul-

lisin menetelmin voitiin tuoda esiin elementtejä, joista etäryhmätoiminta koostuu. Etäryhmien vai-

kuttavuuden arviointi omaishoitajuuteen ja erilaiset toimintakonseptit etäryhmien toteuttamisessa 

ovat jatkossakin keskeisiä kehittämis- ja tutkimuskohteita. Kokeilussa toteutui myös käytäntötutki-

muksen mukainen monitoimijuus, jossa organisaatio, työntekijät ja asiakkaat olivat osallisina. 

 

Väestön ikääntyminen haastaa kasvokkaiset palvelut. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan tuetut 

verkko-ohjelmat ovat osoittautuneet yhtä tehokkaiksi kuin vastaavat kasvokkaiset palvelut (Pakkala 

ym. 2019, 95). Omaishoitajien etäryhmätutkimuksen perusteella teknologialähtöisyys ei ylittänyt 

asiakaslähtöisyyttä, vaan omaishoitajien kokemuksin tuotti aitoa vertaistukea omaishoitajuuteen. 
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INFOKIRJE JA SUOSTUMUS    Liite 1 

       

 

Hyvä omaishoitajien etäryhmään osallistuja! 

Haluaisitteko osallistua haastatteluun, jossa tutkitaan 

• miten etätapaamiset ovat sujuneet laitteen avulla ja  

• millainen kokemus etäryhmässä mukana oleminen on teille ollut? 

Näkemyksenne ovat arvokkaita, koska etäryhmäkokeilusta halutaan saada tietoa. Etenkin siitä, mikä 

on ollut helppoa ja mikä vaikeaa. 

 

Olen sosiaalityön opiskelija Helsingin yliopistosta ja teen tutkimusta omaishoitajien etäryhmäkokei-

lusta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon gerontologisen sosiaalityön yksikköön. 

Haastattelut tehdään marraskuussa. Ne kestävät 30-60 minuuttia ja toteutetaan tavalla, joka sopii teille 

parhaiten. Luvallanne haastattelut nauhoitetaan. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja jäävät vain tut-

kijan tietoon. Haastatteluja käytetään tutkimuksesta tehtävässä raportissa siten, ettei nimiä mainita, 

eikä haastateltavia voi tunnistaa. Lisätietoja tutkimuksesta saatte etäryhmänne sosiaaliohjaajilta, joi-

den kanssa myös sovitaan haastatteluaika.  

 

Tämän suostumuksen allekirjoittamalla suostun haastatteluun koskien omaishoitajien etäryhmää. 

Ymmärrän, että haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Voin koska tahansa vetäytyä tutki-

muksesta syytä ilmoittamatta. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Nimiä tai muita tunnistettavia tie-

toja ei kerätä eikä julkaista. Suostun siihen, että haastattelu nauhoitetaan. Haastatteluaineistoa ei luo-

vuteta ulkopuolisille, sitä säilytetään hyvän tutkimuskäytännön mukaisesti ja se hävitetään, kun tut-

kimus on saatu valmiiksi. Haastatteluja käytetään tutkimusraportissa, jonka avulla kehitetään etäryh-

miä. Tutkimus voidaan julkaista myös Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan verk-

kosivuilla. 

Ystävällisin terveisin Eeva Klemola, tutkimuksen tekijä 

 

___________________________________________  _________________________ 

Suostumuksen antajan allekirjoitus ja nimenselvennys Suostumuksen vastaanottajan alle-

kirjoitus ja nimenselvennys 

 

___________________________________________  _________________________ 

Aika ja paikka     Aika ja paikka 
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OMAISHOITAJIEN YKSILÖHAASTATTELU   Liite 2 

haastattelurunko 

 

Miksi halusitte lähteä mukaan omaishoitajien etäryhmään? 

 

Oliko etäryhmässä teille entuudestaan tuttuja omaishoitajia? 

 

Oletteko tottunut laitteiden käyttäjä vai onko tämä aivan uutta? 

 

Millaista laitetta on ollut käyttää? 

 

Miten yhteydet ovat toimineet, entä kuuluvuus ja näkyvyys? 

……………………………………………………………………………………………………… 

Mitä mieltä olette ryhmän keskusteluaiheista? 

 

Oletteko voineet vaikuttaa keskusteluaiheisiin? 

 

Oletteko saaneet puheenvuoroja ryhmässä? 

 

Ovatko muut kuunnelleet teitä? 

……………………………………………………………………………………………………… 

Millainen tunnelma ryhmätapaamisissa on ollut? 

 

Mitä muiden omaishoitajien kertomukset omaishoitajuudesta ovat teille merkinneet? 

 

Oletteko pystyneet omilla kokemuksillanne auttamaan muita omaishoitajia? 

 

Oletteko pystyneet puhumaan etäryhmätapaamisissa rauhassa ottaen huomioon omaishoitotilan-

teenne? 

……………………………………………………………………………………………………… 

Mikä etäryhmässä on ollut helppoa ja mikä vaikeaa? 

 

Miten etäryhmän työskentelytapa on sopinut teille? 

 

Miltä etäryhmässä oleminen on teistä tuntunut? 

 

Oletteko olleet tyytyväinen, että lähditte mukaan etäryhmään? 

 

Korvaako etäryhmä kasvokkain tapaamisen? 
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INFOKIRJE JA SUOSTUMUS     Liite 3 

 

Hei omaishoitajien etäryhmän kanssa työskentelevä sosiaaliohjaaja! 

 

Olen sosiaalityön maisterivaiheen opiskelija Helsingin yliopistosta ja teen käytäntötutkimusta Hel-

singin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon gerontologisen sosiaalityön yksikköön. Käytäntötut-

kimuksen kohteeksi on valittu omaishoidon toimintakeskuksissa käynnistynyt omaishoitajien etäryh-

mäkokeilu. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa etäryhmätoiminnan toteutumisesta sekä arvi-

oida kokeilun onnistumisia ja haasteita sekä pohtia etäyhteyksien hyödyntämistä gerontologisessa 

sosiaalityössä. Tutkimus toteutetaan loppuvuodesta 2019. Sen ohjaajina toimivat Laura Yliruka Pää-

kaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccasta ja vs. erityissosiaalityöntekijä Eija Kaskiharju 

gerontologisen sosiaalityön yksiköstä. 

 

Tutkimusaineiston keräämiseksi teille sosiaaliohjaajille, jotka vastaatte etäryhmän suunnittelusta ja 

toteutuksesta, on laadittu sähköpostikysely siitä, miten arvioitte etäryhmän toteutumista ja millaisia 

kokemuksia teillä on etäryhmästä. Toivon teidän vastaavan kysymyksiin (7 kpl) 25.11. mennessä. 

Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, nimiä tai muita 

tunnistetietoja ei julkaista, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Vastaukset säilytetään hyvän tutkimus-

käytännön mukaisesti ja ne tuhotaan tutkimuksen loputtua. Kyselyaineistoa käytetään tutkimuksesta 

laadittavassa raportissa siten, ettei siitä voi tunnistaa haastateltavia.  

 

Allekirjoittamalla tämän suostumuksen suostun osallistumaan omaishoitajien etäryhmäkyselyyn. An-

nan luvan käyttää kyselyn vastauksiani tutkimusaineistona raportissa, jota käytetään etäryhmien ke-

hittämisessä ja sosiaalisessa raportoinnissa. Raportti voidaan julkaista Soccan verkkosivuilla.  

Annan mielelläni tutkimuksesta lisätietoja. 

Ystävällisin terveisin Eeva Klemola, tutkimuksen tekijä 

 

________________________________________    ____________________________________ 

Suostumuksen antajan allekirjoitus ja nimenselvennys Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus ja  

nimenselvennys 

 

________________________________________ ____________________________________ 

Aika ja paikka    Aika ja paikka 
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SÄHKÖPOSTIKYSELY     Liite 4  

Sosiaaliohjaajat 

 

 

Vastaa kysymyksiin muutamilla lauseilla keskeiseksi kokemiasi asioita. 

 

 

1. Millaista etäryhmän toteuttaminen on ollut? Kerro mahdolliset hankaluudet ja mikä on ollut 

helppoa? 

 

2. Miten tablettilaitteen käyttäminen on sujunut? Miten yhteydet ovat toimineet? 

 

3. Mitä etäryhmän opastaminen vaatii ohjaajalta? 

 

4. Millaista on ohjaajan toiminta etäryhmätilanteissa verrattuna kasvokkaiseen ryhmätilantee-

seen? 

 

5. Miten vuorovaikutus on rakentunut etäryhmässä tablettilaitteen avulla ryhmäläisten kesken? 

Millaista se on ollut? 

 

6. Millaisena asiakastyön menetelmänä pidät etäryhmätoimintaa? Miksi? 

 

7. Miten kehittäisit jatkossa etäryhmätoimintaa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


