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1 TAUSTA TIEDONKERUUSTA  
 

Keväästä 2020 lukien koronaepidemia vaikuttaa uudella tavalla sosiaali- ja terveyspalveluihin. 

Kunnissa siirryttiin keväällä 2020 uudenlaiseen etätoimintaan poikkeuksellisen nopeassa ai-

kataulussa. Erityisesti huolta on noussut heikossa asemassa olevien asiakkaiden avun saami-

sesta.1 Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan koordinoima pääkaupunkiseu-

dun kuntien sosiaalisen kuntoutuksen kuntaverkosto valitsi poikkeustilan alkaessa teemaksi 

sosiaalinen kuntoutus etäpalveluna. Kehittämisprosessi on kuvattu kuviossa 1. Soccassa työs-

tettiin raportti Miten sosiaalisessa kuntoutuksessa voi hyödyntää etäkuntoutuksen ja digisosi-

aalityön mahdollisuuksia?  kuntien uudenlaisen palvelutoiminnan kehittämisen tueksi. Kehit-

tämistyön tueksi päätettiin myös kerätä työntekijöiltä tietoa muuttuneista työkäytännöistä ja 

kokeiluista kevään 2020 koronaepidemian aikana. Tietoa kerättiin Helsingissä, Espoossa ja 

Vantaalla kesäkuussa 2020 kyselyllä (LIITE 1), johon vastasi yhteensä 412 ammattilaista: 15 

sosiaalisen kuntoutuksen tai kuntoutusohjauksen työntekijää, aikuissosiaalityöstä 10 sosiaa-

lityöntekijää ja 10 sosiaaliohjaa sekä 6 ammattilaista muista toiminnoista. Lisäksi 19 ammat-

tilaista pääkaupunkiseudulta kokoontui vertaistapaamiseen jakamaan hyviä käytäntöjä ja ko-

kemuksia kesäkuussa 16.6. 2020 (LIITE 2). Tapaamisessa käytiin kyselytutkimuksen yhtey-

dessä esille nousseiden teemojen pohjalta keskustelua.  

Tässä raportissa tuodaan esille kyselyn ja vertaistapaamisen pohjalta tietoa työskentelystä 

poikkeusaikana sekä työntekijöiden kokemia onnistumisia ja kehittämisen kohteita. Aineisto 

on suhteellisen pieni, mutta laadullisesti rikas kuvaamaan etänä tehtävän asiakastyön haas-

teita ja mahdollisuuksia. Raportissa esitettäviä tuloksia peilataan myös Sosiaalibarometrin 

2020 tuloksiin, jotka ovat pääsääntöisesti hyvin samankaltaisia. Tämä raportti syventää Sosi-

aalibarometrin tuloksia aikuissosiaalityön osalta ja tuo lisää tietoa erityisesti etänä tehtävän 

asiakastyön tapojen, vuorovaikutuksen ja etäpalvelun reunaehtojen näkökulmasta. Raporttia 

voi hyödyntää sosiaalisen kuntoutuksen ja aikuissosiaalityön etäpalvelun kehittämisessä.  

 

Kuvio 1 Kehittämisprosessi sosiaalisen kuntoutuksen pk-kuntaverkostossa  

 
1 Sosiaalibarometri 2020 
2 Kyselyssä kaikki vastaajat eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin. 

http://www.socca.fi/kehittaminen/aikuissosiaalityo/sosiaalinen_kuntoutus
http://www.socca.fi/kehittaminen/aikuissosiaalityo/sosiaalinen_kuntoutus
https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2020/07/SOSTE-Sosiaalibarometri-2020.pdf
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2 YHTEYDENPITOTAVAT ASIAKKAIDEN KANSSA POIKKEUSTILANTEEN AIKANA  
 

Yhteydenpitotavat asiakkaiden kanssa ovat olleet moninaisia. Yhteyttä asiakkaiden 

kanssa on pidetty poikkeustilan aikana sekä normaaleilla puheluilla että videopuhe-

luilla. Tapaamisia on järjestetty myös kasvokkain toimistolla tai ulkona. Käytössä olleet 

välineet ja ohjelmat on lueteltu taulukossa 1. Yhteyttä on pidetty myös sähköpostin, 

tekstiviestien tai chat-palveluiden kautta.  

Taulukko 1  Kyselyssä esille tulleet yhteydenpitotavat asiakastyössä 

 

Pääasiallinen yhteydenpitoväline etätyöskentelyssä on ollut puhelin ja tekstiviestit.  

Kokemus on, että suurimmalla osalla asiakkaista on puhelin, vaikka muita yhteydenpi-

tovälineitä asiakkaalla ei olisi. Puhelin on mahdollistanut yhteydenpidon niissä tapauk-

sissa, joissa asiakkaat eivät ole halunneet kasvokkaista tapaamista koronatilanteesta 

johtuen. Puhelin mainitaan yleisimpänä korvaavana yhteydenpitotapana myös Sosiaa-

libarometrissä 2020. Joissakin kunnissa hyödyllinen yhteydenpitoväline on erityisesti 

nuorten aikuisten kanssa ollut myös WhatsApp. 

”Tapaamiset pääosin puhelimitse. Suurimmalle osalle erilaiset sovellukset skype 
jne. eivät ole mahdollisia. Asiakkailla ei ole älypuhelimia tai tietokoneita." 

”Osa asiakkaita ei halua tai osaa kertomansa mukaan käyttää videotapaamisia, 
vaan tavallisia puheluita.” 

”Perinteinen soittaminen on ollut ensisijainen työskentelymuoto, mutta myös 
whatsapp on ollut paljon käytössä.” 

 ”Nuoret suosii chattia ja viestittelyä ja tavallisia puheluita.” 

Osa asiakaskunnasta tarvitsee myös kasvokkaisia tapaamisia. Työntekijät arvioivat nel-

jäsosan tai jopa puolet asiakkaistaan tarvitsevan kasvokkaisia tapaamisia. Etänä asioi-

den hoitaminen on vaikeaa erityisen tuen tarpeessa oleville ja paljon palveluita tarvit-

seville asiakkaille. Erityisryhminä nostettiin esille psyykkisesti vahvasti oireilevat, joiden 
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kanssa luottamuksen rakentaminen ja vuorovaikutus on helpompaa kasvokkain tapaa-

misilla. Toisena paljon tukea tarvitsevana ryhmänä nostettiin esille kielitaidottomat, 

luku- ja kirjoitustaidottomat maahan muuttaneet henkilöt, jotka tarvitsevat tulkkia asi-

ointiin.  

”Silloin kun asiakkaan tilanne on ollut hyvin vaikea tai luottamus on meihin työn-
tekijöihin ollut koetuksella esim. asiakkaan mielenterveysongelman vuoksi, olen 
tavannut kasvokkain. Silloin voin elein ja ilmein näyttää empatiaa. Näissä on ollut 
myös kyse tulkin kautta tapahtuvasta vuorovaikutuksesta. ” 

Osa asiakkaista haluaa itse asioida perinteisesti tapaamisilla. Kasvokkaisia tapaamisia 

tarvitaan myös asiakkaiden kanssa, joilla ei ole mitään laitteita tai osaamista etäkom-

munikointiin. Osa asiakkaista ei malta asioida puhelimella pitkään. Tukea tarvitaan 

myös asioiden hoitamiseen, joka ei onnistu kunnolla tavallisella puhelimella.   

"Suurimmalla osalla asiakkaista ei ole taitoa käyttää näitä välineitä, ei heillä ole 
edes näitä laitteita, haluavat yleensä perinteisesti tulla tapaamiselle." 

"Minun asiakaskunnastani valtaosa on sellaisia henkilöitä, jotka osaavat käyttää 
häthätää tavallista puhelinta. Tekstiviestien lukeminen tai lähettäminen alkaa 
olla monelle jo liian haastavaa. Kaikilla ei ole edes puhelinta." 

”Asioiden hoito etänä haastavaa, esimerkiksi hakemusten täytössä avustaminen, 
päätöksien ja muiden asiapapereiden tulkitsemisessa avustaminen. Käytännössä 
on ollut pakko tavata joitakin asiakkaita suojakäytänteet huomioiden." 

Työntekijät kertovat, että kaikki asiakkaatkaan eivät ole poikkeustilan vuoksi halunneet tulla 

toimistotapaamisille. Työntekijät kertovat tavanneensa asiakkaita myös kävelytapaamisilla 

metsissä ja puistoissa. Eräs työntekijä kuvaa kävelyretkiä metsässä ja puistoissa ”uudeksi toi-

mistohuoneeksi.” Myös Sosiaalibarometrin 2020 mukaan asiakkaita tavattiin erityisen paljon 

ulkoilun ja kävelyiden yhteydessä.  

Työyhteisöissä on myös otettu käyttöön uusina työskentelytapoina videotapaamisia yksilö, 

- ja ryhmätyössä sekä verkostotapaamissa. Sosiaalibarometrissä 2020 sekä tässä selvityk-

sessä työntekijät kokevat, että videotapaamiset ovat pääsääntöisesti toimiva työskentely-

muoto asiakkaiden kanssa, joilla on tietotekniset valmiudet ja siihen tarvittavat laitteet. Avo-

vastauksissa mainitaan erityisesti nuoret aikuiset, jotka ovat tottuneita käyttämään teknolo-

giaa. Useampi työntekijä tuo esille, että videotapaamiset mahdollistuvat myös asiakkaan ver-

koston kautta, vaikka asiakkaalla itsellään ei ole laitteita.  

”Meidän työyhteisössä ollaan tehty jo ennen korona virusta aktiivisesti töitä ns. sähköi-

sillä menetelmillä esim. whats app. Nyt kuitenkin uutena kokeiltu Teams tai skype ta-

paamisia.”  

”Verkostopalaveri Teamsissa toimi hyvin. Kyseessä noin 30-vuotias asiakas, jolle video-

yhteys oli selkeästi tuttu asia.” 

”Monialaiset verkostot ovat toimineet täydellisesti. Esimerkiksi kun asiakas ollut 

suljetussa päihdekuntoutuksessa, jonne olisi haastavaa koota isoa verkostoa, on-

nistui verkosto erinomaisesti Teamsin kautta ja verkostoon saatiin usean eri am-

matin edustaja.” 
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3 HAASTEITA JA ESTEITÄ TEKNOLOGIAN KÄYTTÄMISESSÄ 
 

Työntekijät tuovat esille erilaisia haasteita, miksi etäteknologian käyttäminen on han-

kalaa asiakastyössä. Haasteet liittyvät kykyyn käyttää laitteita, asenteisiin ja epäilevään 

suhtautumiseen, heikkoon taloudelliseen tilanteeseen hankkia laitteita sekä mahdolli-

siin yhteysongelmiin.  

❖ tietoteknisten laitteiden puuttuminen sekä osaamisen puuttuminen 
"Yllättävän monella on todella huonot digitaidot, puuttuu s-postiosoitteita. Ei ole 

tietokonetta ym." 

”Laitehankintoihin harva on ollut motivoitunut, koska osaaminen on niin vähäistä 

tai asia tuntuu hankalalta." 

”Monellakaan ei ole tietokonetta, tarvittavia ohjelmia ja/tai kykyä käyttää niitä.” 

 

❖ osa asiakkaita suhtautuu teknologian käyttöön epäilevästi eikä sen käyttöön ole 

halukkuutta  
"Omien asiakkaiden kanssa teknologian käyttö haastavaa tai mahdotonta, koska 

asiakasryhmällä ei käytössä tarvittavia välineitä ja suhtautuminen teknologian 

käyttöön epäilevää eikä sen käyttöön ole halukkuutta” 

”Erityisesti vanhemmalla polvella havaittavissa haluttomuutta opetella enää 

sähköistä asiointia." 

 

❖ asiakkailla ei ole varaa laitteisiin: älypuhelimiin tai tietokoneisiin  
"Asiakkaat ovat köyhiä, heillä ei ole kaikilla älypuhelimia tai tietokoneita. Vain 

tavallinen vanha kännykkä, puhelut ja tekstarit. Osalla ei ollenkaan sähköpostia 

tai sitten eivät halua niitä käyttää ollenkaan.” 

"Nuoremmalla polvella sähköisten asiointien jättäytyminen liittyy taloudelliseen 

niukkuuteen, jonka myötä ei ole varaa hankkia esimerkiksi kannettavaa tietoko-

netta, jossa sisäinen kamera tai vanhempaan pöytätietokoneeseen webkame-

raa." 

 

❖ asioiden hoitamista helpottaisi mahdollisuus käyttää useampaa laitetta 
”Monella nuorella ei ole tietokonetta, mistä johtuen asioiden (esim. kela asiat) 

haastava hoitaa samalla puhelimella, jossa videopuhelu kesken." 

"Kaikilla asiakkailla ei ole mahdollisuutta tietokoneen käyttöön, joka parantaisi 

erilaisten etätyöskentelyn ohjelmien hyödyntämisen paremmin. Esim. videopuhe-

lut toimivat hieman paremmin tietokoneen isommalta näytöltä." 

 

❖ vuorovaikutukseen vaikuttavat ongelmat teknologian ja yhteyksien kanssa  
"Yhteydet eivät aina toimi edes tyydyttävästi, kuva, ääni pätkii, yhteys katkeaa ym. 

Asiakkaalla rajattu osaaminen yhteyksien ongelmatilanteissa toimimiseen.” 

”Joidenkin asiakkaiden on ollut vaikea saada Teams tai Skype tapaamista toimi-

maan.” 

”Teams pätkii välillä pahasti, joka vaikeuttaa tapaamisten sujuvuutta.” 

”Ajoittaista "linjoilta putoamista" on ollut.” 
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4 ETÄNÄ TEHTÄVÄ ASIAKASTYÖ HAASTAA VUOROVAIKUTUSTA  
 

Kyselyssä tuli esille, että vuorovaikutus etäasioinnissa sekä haastaa että palkitsee. Seuraavaksi 

kuvataan seikkoja, joita on tärkeää huomioida etävuorovaikutuksessa. Luvussa viisi tuodaan 

esiin mahdollisuuksia, joita etänä tehtävällä työllä voi olla vuorovaikutuksen ja asiakassuh-

teen kannalta.  

Työntekijöiden yleinen kokemus on, että vuorovaikutus, luottamuksen rakentaminen ja yh-

teydensaaminen asiakkaaseen etäkommunikoinnissa3 on hitaampaa ja erilaista. Jotkut työn-

tekijät ovat sitä mieltä, että samoja keskustelutaitoja kasvokkaisista kohtaamisista voi siirtää 

myös etäkohtaamisiin.  

”jos on kyky keskustella erilaisten ihmisten kanssa kasvotusten, niin se on myös helppoa 

verkossa.” 

Toisaalta verkko- ja etäkohtaamisissa on monia asioita, joita työntekijän on tärkeää huomioida 

verrattuna kasvokkaiseen työskentelyyn.  Erityisesti puhelimessa kehonkieli ja sanaton viestintä 

puuttuvat kokonaan. Silloin vuorovaikutuksessa sekä oma viestintä että toisen viestien tulkitse-

minen vaativat enemmän. Ammattilainen voi myös jäädä tällöin helposti etäisemmäksi.  

”Pitää kiinnittää erityistä huomiota ääneen, joka on oikeastaan ainoa tapa tuottaa sitä 

vuorovaikutusta puhelimen välityksellä." 

”Tavallisen puhelun haittana on ainoastaan se, etten pysty näkemään asiakkaan ruu-

miinkieltä, mikäli hän on ahdistunut eikä pysty tätä sanoittamaan syystä tai toisesta.” 

"Puhelussa ammattilainen jää väkisin etäiseksi, vaikka kiinnittäisi huomattavan paljon 

huomiota omaan viestintäänsä, äänen käyttöön ja sanavalintoihin." 

"Jotkut asiakkaat eivät tahdo näyttää omaa videokuvaansa. Tämä on joillein nuorille 

haastavaa. " 

Vuorovaikutustapana etätapaaminen voi olla entuudestaan vieraampaa ja tuttujenkin asiak-

kaidenkin kanssa työntekijän rooli rohkaisijana ja keskustelun virittäjänä korostuu. Haas-

teena voi olla saada vuorovaikutusta käyntiin ja asiakas kertomaan elämäntilanteestaan. 

"Joidenkin asiakkaiden kanssa etäyhteydenpito on ollut ´teennäistä´ ja puhelut ovat 

kestäneet vain lyhyen aikaa. Saattavat vain vastata kysymyksiin kyllä/ei, mutta eivät 

itse tuota mitään." 

”Olen työskennellyt vain tuttujen asiakkaiden kanssa, joten kaikki on sujunut helposti. 

Mutta edelleen he tarvitsevat rohkaisua itsensä ilmaisemiseen.” 

Ryhmätyössä työntekijän roolina on tukea yhteisöllisyyden rakentumista. Vuorovaikutus 

vaatii verrattuna kasvokkaiseen ryhmätyöhön työntekijältä vielä enemmän keskittymistä ja 

läsnäoloa. Moniäänisyyden ja dialogisuuden edistäminen on tärkeää. Sekä sanallinen että 

sanaton viestintä etäkohtaamisissa vaatii erityistä tarkkuutta työntekijöiltä, että kukaan ei 

tule loukatuksi ja keskustelu säilyy kunnioittavana. 

 
3 puhelut sekä videotapaamiset  
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”Välitöntä, suoraa, nopeaa kommunikointia chatissa. Yhteisöllisyys rakentuu keskuste-

lujen niin chatissa kuin puheenvuorojen kautta. On tärkeää kuunnella herkällä korvalla 

ja reagoida asiakkaiden esiin tuomiin asioihin.” 

”Digilaitteet saattavat tuoda ylimääräistä voimakkuutta lisää kaikkeen sanalliseen ja 

sanattomaan viestintään, myös chattipalstalla.” 

”Verkkoympäristön ja yhteisön osalta toiminta sisältää haasteita: sen määrittely mistä 

aiheesta ja minkälaista viestiä halutaan välittää siten, ettei suhtauduta loukkaavasti, 

väheksyvästi syrjivästi." 

Useampi työntekijä tuo esille tutustumisen tärkeyttä ennen etätyöskentelyä yksilö- ja ryhmä-

työssä. Etätyöskentely onnistuu parhaiten asiakkaiden kanssa, jotka on jo tavannut aikaisem-

min kasvokkain. Usein sekä että työskentely on toivottua.   

"Oman kokemukseni perusteella etätyöskentelyä helpottaa, jos asiakasta ollaan ta-

vattu paikan päällä myös. Etätyöskentely tuntuu luontevammalta tutun työntekijän 

kanssa." 

”Tuttujen asiakkaiden kanssa etätyöskentely on sujunut hyvin. Uusien asiakkaiden koh-

dalla luottamuksen rakentaminen ollut haastavampaa ja vienyt enemmän aikaa kuin 

paikan päällä tavatessa." 

”jo pitkään toimineen ryhmän kanssa on helppoa, uuden ryhmän kanssa on vaikea 

käynnistää, osallistujat eivät ole niin sitoutuneita.” 

Etänä työskennellessä ollaan asiakkaan maaperällä ja onkin tärkeää edetä asiakkaan eh-

doilla. Työskentely perustuu kuten asiakastyö yleensäkin luottamus- ja yhteistyösuhteeseen. 

Kasvokkaisissa tapaamisissa tai kotikäynneillä voi korostua helpommin valta-asetelma ja työn-

tekijän rooli viranomaisena. Seuraava lainaus on hyvä esimerkki luottamusvajeesta, kun asia-

kas ei ole ollut valmis vielä esittelemään asuntonsa kuntoa videokameran avulla. Teknologiaa 

ei voi valjastaa kontrollityöhön.  

"Yhden asiakkaan kanssa kävi niin, että hän sanoi kahdella eri kerralla, että ei ole vi-

deomahdollisuutta, kun olisimme halunneet, että hän näyttää asunnon kuntoa. Hän on 

kuitenkin hyvä tietokoneiden kanssa ja omistaa sellaisen. Oli vaikea väitellä asiasta, kun 

ei voinut mennä paikanpäälle katsomaan tms. todentamaan asiaa." 

Asiakkaan on myös helpompi vetäytyä etäkommunikoinnista kuin kasvokkaisesta tapaami-

sesta, josta seuraavat työntekijöiden pohdinnat kertovat. Turhauttava kokemus työntekijälle 

voidaan käsittää myös asiakkaan toimijuuden osoituksena. Hyvässä vuorovaikutussuhteessa 

voi myös palata jälkikäteen vaikeisiin tunteisiin ja edetä asiakkaan omia rajoja kunnioittaen. 

"Asiakas voi lopettaa "puhelun" heti, kun hänestä tuntuu, että keskustelu menee liian 

ahdistavaksi, läheiseksi, epämiellyttäväksi tms. Normaalista vuorovaikutustilanteesta 

ei voi vaan nappulaa painamalla kadota, vaikka rupeaisi itkettämään." 

"Puhelin" on helppo sulkea, kun aihe on vaikea tai ei kiinnosta. Läsnä ollessa tilanteesta 

ei voi kiemurrella pois, vaikka kiukuttaa, ahdistaa, itkettää tms." 
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5 ETÄTYÖSKENTELY ON MAHDOLLISTANUT PAREMPAA VUOROVAIKUTUSTA JA 

VAHVISTANUT KUMPPANUUTTA ASIAKKAAN KANSSA   
 

Työntekijät kokevat, että etätyöskentely on myös mahdollistanut asioita. On koettu, että joi-

takin asiakkaita on tavoitettu helpommin ja osallistumisen kynnys on ollut matalampi vi-

deoyhteyksillä. Joillekin asiakkaille asiointi etänä on helpompaa. Etäasioiminen koetaan so-

pivan muun muassa asiakkaille, joita tapaamiset jännittävät.  

”Kotoa käsin on asiakkaallekin helpompi tulla linkillä mukaan, kun ei tarvitse lähteä mi-

hinkään.” 

”Asiakkaat hyötyvät, monella on liikkumisen kanssa terveysongelmia ja vaikeuksia tulla 

toimistolle.” 

”Joillekin jotka ehkä jännittävät tapaamista, on näyttänyt sopivan puhelimessa kotona 

oleminen ja tulkkaus.” 

”Sosiaalisten tilanteiden peloista kärsivät ovat hyötyneet etätapaamisista.” 

”Nuorten tiimissä on ollut asiakkaita tukevia virtuaaliryhmiä poikkeustilan aikana, hyviä 

kokemuksia näistä, osalle nuorille asiointi etänä on ollut jopa helpompaa.” 

”Huomioni mukaan esimerkiksi koulutuksiin ja ryhmiin osallistumisen kynnys madaltuu, 

kun niitä on tarjolla verkossa ja niihin pääsy on helppoa.” 

”Etätyöskentely on ollut todella hienoa ja onnistunutta; peruttuja asiakastapaamisia on 

vähän ja aikaa ei mene matkoihin; vanhojen asiakkaiden kanssa on jatkettu ja työsken-

tely uusien asiakkaiden kanssa on käynnistynyt hyvin, koska asiakkaat ovat voineet pu-

hua omasta kodistaan käsin.” 

Työntekijät kokevat, että vuorovaikutus voi muuttua videoyhteyden avulla myös rennom-

maksi ja tasa-arvoisemmaksi. Verkkoympäristössä on myös opittu uusia asioita asiakkaista 

ja asiakkaiden vahvuuksia on tullut esille. Verkkoympäristö voi murentaa valtasuhteita ja 

mahdollistaa erilaisen yhteyden saamisen asiakkaaseen.  

"Teamsissa on asetuttu tietyllä tapaa tasa-arvoisempaan asetelmaan asiakkaiden 

kanssa. Palautteen anto on helpompaa asiakkaille ja palaute ja viestintä muutenkin on-

kin ollut suoraa ja siihen on vastattu heti. Tavanomaisessa asiakastilanteessa esim. toi-

mistolla ollaan enemmän työntekijän maaperällä, verkkoympäristö on neutraalimpi." 

”Asiakkaat ovat tuoneet esille paljon uusia puolia itsestään ja se on ollut todella virkis-

tävää huomata!” 

”On myös yllättänyt, että asiakkailla on myös paljon digitaitoja.” 

Etänä tehtävä asiakastyö voi myös edistää yhteiskehittämisen työotetta ja auttaa ottamaan 

asiakkaat mukaan asiantuntijoiksi samalle viivalle. Tällöin työntekijä voi asettua ei-tietämi-

sen positioon ja kysyä apua teknologian käyttämisessä myös asiakkaalta. Näin asiakassuhde 

voi syventyä ja yhdessä opettelu voi lähentää työntekijää ja asiakasta.  
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”Teknologian käyttö on ollut yllättävän mukavaa ja sen käytön opettelu yhdessä on lä-

hentänyt minua ja asiakkaita.” 

"toisaalta yhdessä opettelu ja se, että lopulta asiakas on onnistunut liittymään Team-

siin, on todellinen voitto ja siinäkin saa erilaista yhteyttä asiakkaaseen yhdessä tekno-

logiaa ihmetellessä." 

”Myönteisenä puolena tässä on yhteiskehittämisen elementti. Yhteiskehittäminen sosi-

aalisen kuntoutuksen suorana ryhmätyömenetelmänä tai työotteena. Näkyy tasaver-

taisuus, kun työntekijät ja asiakkaat yhdessä digiloikanneet, ei niin organisaatiolähtöi-

sesti. Asiakkaat ovat voineet opettaa myös työntekijöille ja poikkeusolot ovat voineet 

luoda kumppanuutta työntekijöiden ja asiakkaiden välille.” 

6 TYÖNTEKIJÄT VOIVAT EDISTÄÄ DIGIOSALLISUUTTA  
 

Työntekijät kertovat myös tehneensä paljon motivointityötä ja auttaneensa asiakkaita mu-

kaan digimaailmaan ja etäyhteyksien äärelle. Kokemuksena on, että kaikille asiakkaille tulee 

antaa mahdollisuus harkita, onko hänellä halua etäasiointiin ja ratkaista asia aina yksilökoh-

taisesti.  

”Asiakaskunnassa joukko hajaantuu. Asiakkaasta ei voi etukäteen tietää onko hän digi-

innokas. Pitää henkilökohtaisesti kysyä mitä asiakas ajattelee ja antaa aikaa pohtia. On 

hyvä edetä ihmistä kuulostellen.” 

 Asiakkaita on tuettu osana työskentelyä monin tavoin esimerkiksi laitehankinnoissa, anta-

malla neuvontaa videotapaamisiin liittymisessä, näyttämällä uusia digimuotoja/ohjelmia pu-

helimessa tai tarjottu mahdollisuus opiskella/harjoitella etäasiointia yhdessä ohjaajan / it-

osaajan kanssa. Kokemuksena on, että yhdessä on tehty hienoja digiloikkia ja asiakkaat ovat 

myös voimaantuneet oppiessaan verkkoasiointia. Sosiaalialan viranomaistyöllä voi olla mer-

kittävä rooli heikompi osaisten digitaitojen ja digiosallisuuden tukemisessa.  

”Palkitsevaa. Onnistuu se näemmä näinkin. Asiakkaat ovat olleet itsekin innostuneita 

osatessaan asioida verkossa.” 

” Asiakkaat oppivat hyvin, vaikka aluksi sitä epäilevätkin.” 

”Yllättäen vähän digitaitoiset ovat oppineet ja innostuneet.” 

” Motivointityötä on tehty ja hienoja digiloikka tuloksia saatu." 

”Yhteistyö on sujunut hyvin. Asioiden esitys riittävän selkokielisesti.” 
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7 ETÄNÄ TEHTÄVÄ YKSILÖTYÖ ASIAKKAAN TOIMIJUUDEN TUKENA  
 

Yksilötyö on ollut aktiivista ja siihen on panostettu aikuisten parissa tehtävässä työssä. Aikuis-

sosiaalityössä on kyetty työskentelemään etäyhteyksien kautta. Työntekijät kertovat esimer-

kiksi, kuinka etäyhteydet ovat mahdollistaneet neuvonnan ja ohjauksen sekä palvelutarpei-

den arvioinnin.  

”Etätapaamisella (puhelimitse) tehty samoja asioita kuin normaalisti. Kotoutumista tu-

kevaa neuvontaa, ohjausta ja palvelutarpeiden arviointia.”  

"Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta esim. tukien hakemisessa, talouden hallinnassa ja mui-

den asioiden hoitamisessa on sujunut hyvin myös etänä.” 

Aktiivisessa asiakkuudessa olevien henkilöiden kanssa työskentely on usein jatkunut poik-

keustilasta huolimatta kuten aiemminkin. Sosiaalisessa kuntoutuksessa työtä ovat ohjanneet 

asiakassuunnitelmaan sovitut tavoitteet ja työskentelyä on jatkettu tavoitteita kohti. Yhtey-

denpitotavat sekä työskentelytavat olleet moninaisia.   

”Ohjausta on pyritty jatkamaan tavoitteita kohti kuten aiemminkin.” 

"Kolmikannassa (alueen sosiaalityö tai sosiaaliohjaus, asiakas ja kuntoutusohjaaja) so-

vittujen suunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamista...”  

"Video taikka normaaleissa puheluissa ollaan keskusteltu samalla tapaa kuin kasvok-

kaisissa tapaamisissa. Asiakkaisiin ollaan oltu yhteydessä viikoittain. Joihinkin päivit-

täin. Teemat ovat olleet samat kun ns. normaalissa työskentelyssä: terveys, henkinen 

hyvinvointi, elämäntavat, taloudelliset asiat, sosiaaliset kontaktit, elämänhallinta. Osa 

asiakkaista haluavat yhteydenpidon viestitse. Heidän kanssaan teemat samat, mutta 

vastaukset tulevat lyhyemmin." 

Poikkeustilan aikana monet työntekijät kertovat olleensa aktiivisesti yhteydessä asiakkaisiin 

ja asiakkaille on usein soitettu viikoittain. Puhelimitse on tehty esimerkiksi ”mitä kuuluu? -

soittoja”, joita ehdotetaan jatkossa myös hyväksi käytännöksi. Samanlaiset tukipuhelut mai-

nitaan myös Sosiaalibarometrissä 2020.  Työntekijät kertovat, että asiakkailta saadun palaut-

teen mukaan he ovat olleet tyytyväisiä, kun saavat työntekijät kiinni tai työntekijä ottaa heihin 

yhteyttä.  

"Etänä asiakkaiden yksilötyö on myös noussut vielä tärkeämpään osaan, joten työaika 

on mennyt yksilötyöskentelyyn ja asiakkaiden kontaktointiin." 

"Puhelinkontaktissa keskustelua riittää”  

Aikuissosiaalityössä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa tärkeää poikkeustilanteessa on ollut eri-

tyisesti psykososiaalinen keskustelutuki, jota on etäyhteyksillä kyetty antamaan. Työntekijät 

kertovat, että asiakkailta on tullut hyvää palautetta keskusteluavusta. Työskentelyssä on nä-

kynyt se, että monet muut palvelut ovat olleet tauolla. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ja ovat 

kokeneet saaneen tukea erityisesti korona-aikaisen arjen kohtaamiseen. Tärkeää on ollut se, 
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kun ei ole jätetty yksin ja keskustelut ovat toimineet myös yksinäisyyden poistajana. Yksinäi-

syys on nostettu muissakin selvityksissä yhdeksi suurimmaksi haasteeksi koronaepidemian ai-

kana.4 

”Omien asiakkaiden kohdalla on poikkeusaikana korostunut psykososiaalisen keskuste-

lutuen tarve.” 

”Keskustelua ja kuuntelua puhelinkontaktissa. Olemme käsitelleet pelkoja, toimeentu-

loa sekä muita arkisempia asioita.” 

"Yksilötyössä olemme käsitelleet yksinäisyyttä, masennusta, itseluottamusta, armolli-

suutta itseään kohtaan.” 

Keskusteluavun tukena sosiaalisessa kuntoutuksessa on myös käytetty voimavaralähtöisiä 

menetelmiä. Käytössä ovat olleet esimerkiksi tarinankerronta, valokuvaaminen tai läsnäolo-

harjoitukset: ”runo tai kuvaelma tämän hetkisestä tilanteesta”, ”luonnon kuvaaminen ja tarkastelu” 

sekä ”hiljentymisharjoitteiden tekeminen”.  Työntekijät kertovat myös tehneensä voimavaratyös-

kentelyä:  

" voimavaratyöskentelyn käsikirjan avulla pohdittu tapaamisissa asiakkaan voimava-

roja, keskusteluissa käyty läpi elämäntilannetta, sen haasteita ja niiden ratkaisuvaihto-

ehtoja.” 

Psykososiaalisen tuen lisäksi asiakkaita on tuettu arjen sujumisessa ja elämänhallinnassa. 

Myös Sosiaalibarometrissä 2020 mainitaan elämänhallinnan ja arkirytmin säilyttäminen asi-

akkaiden yhtenä keskeisimpinä haasteina. Työntekijät kertovat, että poikkeustilan aikana päi-

värytmin ylläpitäminen on ollut haastavampaa, kun arkea tukevat rakenteet, kuten esimer-

kiksi kuntouttava työtoiminta ovat olleet poissa. Asiakkaita on tuettu arkirytmissä esimerkiksi 

tekemällä yhdessä viikkoaikatauluja.   

”Arkirytmin luominen on ollut koronan aikaan todella tärkeää ja sitä on harjoiteltu yh-

dessä viikkoaikataulun avulla. ” 

Arjessa pärjäämistä on tuettu etänä myös toiminnallisesti, esimerkiksi auttamalla etätapaa-

misen aikana kodin siistimisessä tai ruoanlaitossa. Yksi vastaaja kertoo miettineensä asiakkai-

den kanssa yhdessä ”projekteja koronan ajalle.” ja toinen kertoi lähettävänsä aamujumpan 

asiakkaalle kerran viikossa muistutuksena tekstiviestillä. Asiakkaita on myös aktivoitu lähte-

mään pois kotoa, esimerkiksi asiakkaat ja työntekijät ovat kävelleet molemmat puhelintapaa-

misen aikana omilla lähialueillaan.  

" Pyritty tsemppamaan asiakkaita lähtemään kävelylle esim. puhelutapaamisen 

yhteydessä." 

Työntekijät ovat käyttäneet sekä arkitaitojen käsittelyn, että psykososiaalisen työskentelyn 

tukena erilaisia työvälineitä ja kotitehtäviä sekä yksilö- että ryhmätyössä. Tehtäviä on palau-

tettu esimerkiksi lähettämällä kuva, video tai kirjallinen selostus viestillä/sähköpostilla. 73 % 

kaikista kyselyyn vastaajista ilmoittaa käyttäneensä asiakastyöskentelyn apuna jotakin työvä-

linettä. Eniten on hyödynnetty päivä- tai viikko-ohjelmia, erilaisia verkkomateriaaleja (oppaita 

 
4 Sosiaalibarometri 2020, 101  

https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2020/07/SOSTE-Sosiaalibarometri-2020.pdf
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yms.) sekä kotitehtäviä ja harjoituksia. Taulukossa 2 on eritelty erilaisten työvälineiden käyt-

tämistä.  

Taulukko 2  Työskentelyn tukena käytettyjä työvälineitä  

 

Pääsääntöinen kokemus on, että osalle asiakkaista työvälineet ja kotitehtävät sopivat ja ne 

toimivat hyvin, kun taas osa asiakkaista ei ole motivoitunut niitä hyödyntämään. Työvälineet 

toimivat parhaiten silloin, kun asiakas kokee työvälineet itselleen hyödyllisiksi ja ne vastaavat 

asiakkaan omiin tavoitteisiin.  

”Osa asiakkaista on ottanut työkalut aktiiviseen käyttöön, mutta osalle ne jäävät vii-

kosta toiseen hyödyntämättä, vaikka niiden käyttöä aktiivisesti suositellaan." 

”Talouteen liittyvät appit, kuten Penno tai K-ruoka appi ovat olleet hyödyllisiä joillekin 

asiakkaille. 

"Kotitehtävät ovat toimineet erittäin hyvin ja palautusprosentti on suuri. Verkkomate-

riaalit ovat myös kiinnostaneet monia. Digitaalisten mobiilisovellusten kokeilu on ollut 

pienempimuotoista, eikä palautetta niistä ole paljoa tullut." 

Sosiaalisessa kuntoutuksessa korostuu se, että osa materiaaleista ja välineistä vaatii työnte-

kijän ja asiakkaan yhteistä tutustumista ja työntekijän tukea. Sosiaalisessa kuntoutuksessa 

työvälineitä on hyvä käyttää osana psykososiaalista työskentelyä ja usein, jos asiakas jää nii-

den kanssa yksin ne voivat jäävät käyttämättä.  

"Verkkomateriaaleihin tutustuminen helpohkoa mutta esim. omahoito-ohjelmiin ja -so-

velluksiin tutustuminen vaatii yhteistä harjoittelua ja asiakkaan oman motivaation löy-

tämistä." 

Moni työntekijä suhtautuu myönteisesti työvälineiden käyttämiseen. Myös verkossa oleviin 

työkaluihin on halukkuutta tutustua enemmän ja hyödyntää niitä tehokkaammin. Eräs työn-

tekijä pohtii, että työvälineet voivat olla apuna:  

”Selventämässä ja konkretisoimassa tavoitteita, helpottamassa asioiden hoitamista 

sekä luomassa välittämisen kulttuuria.”  
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8 ETÄRYHMÄTOIMINNOILLA ON TUETTU ASIAKKAAN OSALLISUUTTA 
 

Sosiaalisesti kuntouttavassa työssä yksilökohtaisen työn rinnalla on tehty etäryhmätoimintaa.  

Pääkaupunkiseudulla etäryhmätoimintaa on ollut monenlaista: laajemman osallistujaporu-

kan etäkahvilatoimintaa, työvalmennusryhmätoimintaa, osallisuusvalmennusta, avointa 

nuorten ryhmätoimintaa tai jo toisilleen tuttujen asiakkaiden suljettua vertaistuellista pien-

ryhmätoimintaa. Yksi työntekijä kertoo myös tukeneensa omien asiakkaiden etävertaisryh-

mätoimintaa.  

Työntekijät kertovat, että ryhmien sisältöjä on suunniteltu yhdessä asiakkaiden kanssa. Työs-

kentelytavat ryhmissä ovat olleet osallistavia ja voimaannuttavia. Ryhmissä on muun muassa 

tiedotettu erilaisista palveluvaihtoehdoista; keskusteltu erilaisista hyvinvoinnin teemoista, 

kuten liikunta, hyvä mieli, talous ja päihteet; pidetty tietoiskuja; kutsuttu asiantuntijavieraita; 

näytetty informatiivisia videoita netistä sekä hyödynnetty digitaalisuutta ja pelillisyyttä kuten 

tietokilpailuja, hyötypelejä ja virtuaalisia metsäkävelyjä. Joissakin ryhmissä on hyödynnetty 

yksilötyön lailla kotitehtäviä ja harjoituksia. Jotkut työntekijät kokevat, että niiden kautta on 

saanut paremman henkilökohtaisen kontaktin yksittäisiin asiakkaisiin.  

”Asiakkaat ovat olleet kiinnostuneita teemoista ja tehneet hyvin etätehtäviä, joihin on 

kaikkiin vastattu, mitä kautta on saatu asiakkaaseen henkilökohtainen kontakti. ” 

Osallisuuden kannalta työntekijät kokevat tärkeäksi, että jokainen ryhmään osallistuva asia-

kas saa tilaa osallistua ryhmässä ja kaikkia osallistujia voi huomioida tasavertaisesti. Etäryh-

mätoimintaa usein tukee, jos asiakkaisiin on voinut ennalta tutustua kasvokkain mutta toi-

saalta varsinkin nuorille asiakkaille virtuaaliryhmätoimintaan on ollut helpompi osallistua. 

Vuorovaikutustapahtumana ryhmän vetäminen ja keskusteluiden fasilitointi vaatii työnteki-

jältä uudenlaista osaamista (kts. luku 4). 

Osa asiakkaista on erityisesti työtoiminnan yhteydessä kaivannut normaalia pajatoimintaa, 

mutta suurin osa asiakkailta saadusta palautteesta on erittäin myönteistä. Ryhmistä on saa-

nut sosiaalisia kontakteja, merkityksellistä tekemistä ja ne ovat valaneet tulevaisuuden uskoa.  

”Ryhmät ovat olleet osallistujille merkityksellisiä ja palaute sen mukaista. Ryhmät ovat 
olleet osallistujille ainoa kokoontuminen perheen ulkopuolisten ihmisten kanssa.” 

  
”Ryhmät ovat olleet voimaannuttavia ja tulevaisuuden uskoa antavia. ” 

 

Työntekijät nostavat esille, että heillä on riittämättömästi tietoa etävertaistoiminnasta ja sen 

hyödyntämismahdollisuuksista. Siihen toivotaan enemmän panostusta, kun etäpalveluja 

suunnitellaan.  

"En juurikaan tiedä, miten toimivat verkoissa, mutta asiakkailta saatu palaute on ollut 

hyvää.” 

”Tarvitsisimme paljon enemmän vertaistuen hyödyntämismahdollisuuksia asiakkailla. 

Vertaistukea ei ole aina tarjolla tai siitä ei selkeää tietoa." 
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9 VISIOITA TULEVAISUUDEN HYBRIDIMALLISTA  
 

Erilaisista haasteista huolimatta työntekijät suhtautuvat pääsääntöisesti hyvin positiivisesti 

etänä työskentelyyn, kunhan heikompi osaisten asiakkaiden palvelutarpeisiin vastataan kas-

vokkaisella työskentelyllä. Selvityksen tulos on hyvin samankaltainen Sosiaalibarometrin 2020 

kanssa, jossa etätyö koettiin myös erittäin hyvänä ja toimivana työmuotona. Etänä työsken-

tely mahdollistaa asiakaskohtaamiset yksilö, ryhmä, ja verkostotyössä kuin myös tiimikokouk-

set. Etänä on myös konsultoitu asiantuntijoita ja tuettu omia kollegoita.  

Laajasti työntekijöiden mielestä kaikenlaista etätyötä tulisi lisätä toimistotyön ja kasvok-

kaisten kohtaamisten rinnalle. Kyselyn vastauksissa nostettiin esille, että kaikkia uusia me-

netelmiä, joita on poikkeustilan aikana otettu käyttöön kannattaisi hyödyntää jatkossakin. 

Työntekijöiden mielestä erityisesti tuttujen asiakkaiden kanssa voisi pitää enemmän yhteyttä 

joko videopuheluiden tai tavallisten puheluiden avulla. Etänä tehtävä työskentely tuo moni-

puolisuutta asiakaskohtaamisiin: on mahdollista vastata joustavasti asiakkaiden tarpeisiin 

hänelle sopivalla tavalla.  Asiakkaille on tärkeää esitellä erilaisia vaihtoehtoja asiointiin. Sosi-

aalisen kuntoutuksen etäpalvelussa kannatettavaa olisi hybridimalli, jossa etäpalvelua annet-

taisiin niille asiakkaille, joille se sopii.  

”Etätyö tulisi jäädä yhdeksi työn tekemisen tavaksi kasvokkaisten kohtaamisten rin-

nalle. On paljon asioita, joita voi hoitaa etäyhteyksin.” 

”Ehdottomasti etätyön lisääminen. Se on tätä päivää.” 

”Asiakkaan lähitapaamisen merkitys on ylikorostettua. Asiakastyytyväisyys tulee kui-

tenkin jostain aivan muusta; mm siitä, että asiakas saa oikea-aikaisen ratkaisun ongel-

maansa, selkeät ja riittävät toimintaohjeet ja asiantuntevat neuvot, kuuntelijan, jolla 

on riittävästi aikaa perehtyä asiakkaan ongelmaan ja ystävällisen kohtelun.” 

"Poikkeusaika on lisännyt monipuolisuutta ja vapautta asiakaskohtaamisiin. ” 

”Toivoisin, että jatkossakin etätapaamiset ja yhteydenpito olisivat enemmän mahdolli-

sia. Joustavasti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.” 

”Kaikkia nyt käyttöön otettuja menetelmiä suotavaa hyödyntää jatkossakin.” 

”Ikinä etätyöskentely ei sovi kaikille, mutta kannatettavaa olisi hybridimalli, 
 jossa etäpalvelua tarjottaisiin niille, joille se sopii” 

 

Sekä Sosiaalibarometri 2020 että tämä selvitys tuo esille, että etänä työskenteleminen voi 

lisätä työn tehokkuutta. Molemmissa jotkut työntekijät toivat myös esille, että oma työssä 

jaksaminen on lisääntynyt ja työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen on ollut helpompaa.  

”Etänä tehtävän työn lisääminen on tukenut ja lisännyt myös työssä jaksamista.” 
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10 SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN JA AIKUISSOSIAALITYÖN ETÄPALVELUN KÄYT-

TÖÖN OTTAMISEN EDELLYTYKSIÄ  
 

Seuraavaksi kerrotaan työntekijöiden esille nostamia asioita, joihin tulee kiinnittää huomiota 

suunniteltaessa etäpalvelua. Huomiota tulee kiinnittää työntekijöiden osaamiseen, asiakkai-

den digitaitojen ja laitteiden hankkimiseen, alkuvaiheen tiedottamiseen, työskentelyn suun-

nitelmallisuuteen, riittävään resursointiin sekä suunnitelmalliseen kehittämiseen.  

Työntekijöiden osaaminen  

Työntekijöiden osaamisen vahvistamista tarvitaan. Työntekijät toivovat jatkuvaa digipalvelui-

den käyttökoulutusta, aikaa välineiden opetteluun ja esimiesten tukea digitaitojen kehittämi-

seen.  Kaupungin koulutuksiin toivotaan koulutuksia uusista käyttöjärjestelmistä ja sovelluk-

sista. Apotti-kunnissa toivotaan lisäkoulusta Apotin videovastaanoton käyttämiseen. Tukea 

toivotaan myös tietoturvataitoihin, että asiakkaalle osataan kertoa näistä tarpeeksi hyvin. 

Työyhteisöihin toivotaan asennetta ”opetellaan yhdessä”.   Yhteinen keskustelu etäpalvelusta 

ja teknologiasta koetaan tärkeänä. Digitaitoja ja ohjelmia kannattaa harjoitella ja kokeilla yh-

dessä ensin työntekijöiden kesken. Poikkeustila on osoittanut, että myös työntekijät ovat teh-

neet digiloikkaa työyhteisöjen ja esimiesten tarjoaman tuen avulla. Muun muassa 88 % (n=33) 

vastaajista on kokenut saaneensa lisää teknistä laite- ja ohjelmisto-osaamista, ja yli puolet 

vastaajista, 57 % (n= 33) vuorovaikutusosaamista verkkoympäristössä. Täysin etänä itsenäi-

sesti välineiden käytön opiskelu koetaan haastavana. Jatkossa tiimeissä kannattaisi hyödyn-

tää digiosaavia työntekijöitä mentoreina.  

Autetaan asiakkaita mukaan etäasiointiin  

Panostusta asiakkaiden digitaitojen kehittämiseen toivotaan. Työntekijöiden rooli voi olla 

siinä omien asiakkaiden kohdalla merkittävä (kts. luku 6), mutta digineuvonnan järjestäminen 

olisi hyvä olla myös systemaattista ja laajemmin suunniteltua. Tärkeää olisi edetä rauhallisesti 

ja asiakasta motivoiden. Neuvonnan tulisi olla henkilökohtaista, asiakkaan tahtista, selkokie-

listä ja konkreettista yhdessä opettelua. Eräs työntekijä tuo esille, että asiakkaat ovat esittä-

neet toiveita henkilökohtaisemmasta, hidastempoisen oppimisen mahdollistamisesta: esim. 

kurssit ja henkilökohtainen neuvonta. Opetusta ehdotetaan järjestettäväksi myös osana kau-

pungin toimintoja, kuten lähiöasemilla tai työtoiminnassa. Osana aikuissosiaalityötä ehdote-

taan perustettavaksi tiimi/ryhmä, joka kouluttaa ja kurssittaa riittävän suppeilla kokonaisuuk-

silla ja hidastempoisesti asiakkaita digilaitteiden käyttöön. Siinä voisi olla mukana kokemus-

osaajia/vertaisohjaajia.  Asiakkaalla voisi olla mahdollisuus lunastaa opetuksessa käytössä ol-

lut laite itselle kotiin.  

Useampi työntekijä esittää, että asiakkaita tuetaan digilaitteiden hankinnassa myös rahalli-

sesti. Ehdotetaan, että kuntien täydentävien sekä ennaltaehkäisevän toimeentulotuen myön-

tämisen ohjeistuksia muuttaisin niin, että digitaalisuutta edistävien välineiden hankinta olisi 

mahdollista. Mahdollisuus digilaitteisiin ja niiden käyttöönottoon edistää asiakkaan itsenäistä 

suoriutumista nyky-yhteiskunnassa laajemminkin.  
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Asiakkaan tietoinen suostumus ja yhteinen sopimus työskentelystä 

Etäpalvelu tulee olla asiakkaan kanssa yhdessä sovittua. Työntekijät painottavat, että etäpal-

veluun on tärkeää olla asiakkaan suostumus. Asiakkaalle selitetään aloitusvaiheessa mitä etä-

työskentely tarkoittaa ja varmistetaan, että asiakas osaa käyttää tarvittavia ohjelmia ja lait-

teita. Tärkeänä nähdään, että asiakkaan tiedottamiseen liittyy myös keskustelu tietoturvasta 

ja käytettävien ohjelmistojen luotettavuudesta. Aloitusvaiheen keskusteluun liittyy myös asi-

akkaan motivointi etäpalveluiden käyttämiseen.  

Etäpalvelu suunnitelmallisena palveluna  

Etätapaamisiin on tärkeää sopia tarkka aika ja varmistaa, että asiakkaalla on tällöin tarvittavat 

laitteet käytettävissä. Näin myös asiakas voi valmistautua etätapaamiseen. Etäpalvelu on 

myös tärkeää näkyä tilastoissa, jotta työ tulee näkyväksi. 

Resursseja toteuttamiseen ja sisältöjen kehittämiseen   

Sosiaaliseen kuntoutukseen etäpalvelun toteuttamiseen on tärkeää varata resursseja ja työn-

tekijöillä tulee olla aikaa suunnitella palvelun sisältöjä. Työntekijöiden kokemuksena on, että 

työotteen lisääminen kaiken muun työn päälle ei tuota hyvää ja laadukasta etätoimintaa.  

Monialainen kehittäjäryhmä 

Yksi ehdotus on monialainen kehittäjäryhmä, joka voisi toimia digipalveluiden ja digiosallisuu-

den kehittäjänä ja konkreettisten asioiden juurruttajana työyhteisöissä.  
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11 YHTEENVETO  
 

Poikkeustilan aikana on saatu paljon kokemuksia uudenlaisista tavoista tehdä asiakastyötä. 

Työntekijöiden toiveena on, että kaikenlaista etätyöskentelyä puhelimitse ja videotapaami-

sina tulisi lisätä kasvokkaisten kohtaamisten rinnalle. Tärkeintä olisi pystyä vastaamaan jous-

tavasti asiakkaan tarpeisiin juuri hänelle sopivilla tavoilla. Kasvokkainen työ ja etäpalvelu5 ei-

vät myöskään tarvitse olla toistensa vastakohdat vaan saman asiakkaan kanssa voi hyödyntää 

erilaisia kommunikointitapoja tilanteen mukaan.  

Etäpalvelu ei sovi kaikille, mutta asiakkaille on tärkeää esitellä erilaisia asiointivaihtoehtoja. 

Joskus on mahdollista löytää ratkaisuja myös esteisiin: tukea laitehankinnoissa taloudellisesti, 

motivoida käyttämään teknologiaa tai vahvistaa asiakkaan tietoteknistä osaamista. Tässä ra-

portissa on tullut esille, että aikuissosiaalityössä on mahdollista tukea asiakkaiden digiosalli-

suutta ja sitä kautta laajemmin osallisuutta omassa elämässä ja yhteiskunnassa. 

Sosiaalisen kuntoutuksen ja aikuissosiaalityön etäpalveluun voivat kuulua etävastaanotot, 

etäryhmät ja monialaiset verkostotapaamiset. Etäpalvelu tulee olla suunnitelmallista ja yh-

dessä asiakkaan kanssa sovittua toimintaa. Työskentely onnistuu usein parhaiten kasvokkai-

sen tutustumisen jälkeen. Luottamukseen perustuva asiakassuhde sallii erilaisten yhteyden-

pitotapojen ja erilaisten työvälineiden kokeilua. Tämä selvitys osoittaa, että aikuissosiaali-

työssä kyetään antamaan etäpalveluna keskustelutukea, tukemaan arjen sujumisessa ja luo-

maan tulevaisuuden uskoa etäryhmissä erittäin poikkeuksellisessakin tilanteessa. 

Aikuissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen etäpalvelussa voidaan käyttää hyvin innovatii-

visia ja luovia keinoja voimaannuttaa asiakkaita niin yksilö- kuin ryhmätyössä. Myös erilaisia 

ei digitaalisia- ja digitaalisia työvälineitä ja kotona tehtäviä harjoituksia voi käyttää etänä työs-

kentelyn apuna. Niistä saa eniten irti, kun asiakas kokee ne itselleen mielekkäiksi ja työntekijä 

sitoutuu myös työskentelyyn. Digitaalisia työkaluja käytettiin vielä hyvin vähän, mutta työn-

tekijät olivat kiinnostuneita niiden käyttämisestä.  

Sosiaalisen kuntoutuksen etäpalveluun pitää varata työntekijäresursseja ja työaikaa suunni-

tella yksilö- ja ryhmätyön sisältöjä. Työskentelyssä kannattaa hyödyntää yhteiskehittämisen 

työotetta niin yksilökohtaisessa työssä kuin palveluiden kehittämisen tapana. Etäteknologian 

hyödyntäminen kutsuu asiakkaan ja työntekijän uudenlaiseen tasa-arvoisempaan suhtee-

seen. Työntekijän ei tarvitse tietää kaikkea ja osaamista teknologian käyttämiseen voi yllät-

täen löytyä asiakkaista. Sosiaalisen kuntoutuksen etäpalvelua kannattaa suunnitella myös yh-

dessä asiakkaiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.  

Etäpalvelun käyttöönottaminen vaatii työntekijöiden osaamisen vahvistamista ja yhteiskehit-

tämisen otetta myös työyhteisöjen sisällä. Yhteistä jakamista ja tietotaitoa voidaan kerryttää 

teknologian, tietoturvan, hyvien käytäntöjen ja menetelmien osalta. Vuorovaikutusosaami-

nen vaatii myös huomioita. Etävuorovaikutus vaatii paneutumista ja haastaa ammattilaisten 

osaamista. 

 
5 etäpalvelua voi tehdä erilaisilla teknologisilla välineillä ja ohjelmilla  
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LIITE 1  KYSELY SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN TYÖNTEKIJÖILLE PÄÄ-

KAUPUNKISEUDULLA  
 

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccassa koordinoidaan pääkaupunkiseudun 

kuntien yhteistä sosiaalisen kuntoutuksen kuntaverkostoa. Verkoston tavoitteena on jakaa 

osaamista ja erilaisia sosiaalisen kuntoutuksen malleja pääkaupunkiseudulla.  

 

Koronaepidemian aikana on herännyt valtakunnallisesti suurta huolta asiakkaiden pärjäämi-

sestä ja sosiaalipalveluiden riittävyydestä. Tällä kyselyllä kerätään tietoa pääkaupunkiseudun 

kunnista muuttuneista sosiaalisen kuntoutuksen työkäytännöistä ja kokeiluista kevään 2020 

koronaepidemian aikana. Kunnissa on siirrytty uudenlaiseen etätoimintaan poikkeuksellisen 

nopeassa aikataulussa ja tällä kyselyllä halutaan tuoda esille työntekijöiden kokemia onnistu-

misia ja kehittämisen kohteita.  

 

Kysely on tarkoitettu työikäisten palveluissa pääkaupunkiseudulla työskenteleville työnteki-

jöille, jotka tekevät sosiaalista kuntoutusta tai suunnitelmallista sosiaalityötä. Kyselyyn vasta-

taan ilman nimeä ja osallistuminen on vapaaehtoista. Voit jättää vastaamatta kyselyn kysy-

myksiin, jotka eivät koske omaa työtäsi. Huolehdithan siitä, etteivät asiakkaat tai muut yksit-

täiset henkilöt tule tunnistetuiksi vastauksissa.  

 

Kyselyn tuloksia käytetään sosiaalisen kuntouksen kehittämiseen ja analysoitu yhteenveto 

toimitetaan pääkaupunkiseudun sosiaalisesta kuntoutuksesta vastaaville päälliköille ja sosi-

aalisen kuntoutuksen verkostolle. Tuloksia välitetään kyselyyn vastanneille Soccan viestintä-

kanavissa sekä esimiesten kautta. Kyselyn tuloksia esitellään myös sosiaalisen kuntoutuksen 

työntekijöiden verkostotapaamisessa 16.6.2020.  

 

Vastatessani suostun aineiston käyttämiseen kehittämis- ja tutkimustarkoitukseen. Mikäli 

kyselyn vastauksia käytetään tutkimustarkoitukseen, haetaan siihen kunnista erikseen tutki-

muslupa.  

 

Lisätietoja kyselystä antaa erikoissuunnittelija Tytti Hytti, tytti.s.hytti@hus.fi, puh: 

0403340821 

 

Vastaathan kyselyyn 8.6.2020 mennessä. Lämmin kiitos osallistumisesta ja tärkeän uuden 

tiedon jakamisesta!  

 

YLEISTIETOJA 

1. Missä työskentelen? Valitse oikea vaihtoehto.  

- sosiaalisen kuntoutuksen tai kuntoutusohjauksen tiimissä 

- aikuissosiaalityössä sosiaalityöntekijänä 

- aikuissosiaalityössä sosiaaliohjaajana  

- muualla, missä ____________________ 

 

ASIAKASKUNTA JA ETÄASIOINTI  

2. a)  Kuinka monta asiakasta sinulla on yhteensä? _______ 

b) Kuinka monen asiakkaan kanssa olet voinut työskennellä aktiivisesti koronapoikkeusti-

lan aikana______ 
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c) Kuinka monen asiakkaan kanssa olet tehnyt etäasiointia perinteisesti soittamalla pu-

helimella ja tekstiviestin avulla? _______ 

d) Kuinka monen asiakkaan kanssa olet käyttänyt myös tietokonetta tai älypuhelinta tai 

muuta teknologiaa yhteydenpidossa koronapoikkeustilan aikana? _______ 

e) Arvio siitä, kuinka monen asiakkaasi kanssa työskentely on ollut etänä vaikeaa ja on 

ollut tarvetta kasvokkaiseen työhön?  _______ 

 

3. a) Oletko tavoittanut digimenetelmillä asiakkaita, joihin et ole aikaisemmin onnistunut 

saamaan kontaktia?  kyllä/ei  

b) Jos vastasit kyllä, kerrotko, miten työskentely on ollut asiakkaan kanssa erilaista digi-

taalisesti?  

 

ETÄTEKNOLOGIA  

4. a) Millaisia teknologisia välineitä ja ohjelmia olet käyttänyt asiakkaiden kanssa? Voit va-

lita useamman vaihtoehdon.  

- tavallinen puhelu  
- tekstiviestit  
- videotapaaminen Teamsissä  
- videotapaaminen Skypessä  
- keskustelukenttä Teamsissä tai Skypessä  
- videotapaaminen WhatsApissa  
- chat-palvelu WhatsApissa  
- videotapaaminen Zoomissa  
- jokin muu, mikä?  
- jokin muu, mikä?  

b) Miten teknologia on toiminut ja millaisia huomioita olet tehnyt välineistä ja ohjelmista 

oman asiakaskuntasi tarpeet ja työn tavoitteet huomioiden? 

 

ETÄNÄ TEHTÄVÄN ASIOINNIN ALOITTAMINEN  
5. Millaisia asioita on otettu huomioon ennen etänä tehtävää asiointia?  (esimerkiksi asiak-

kaan suostumuksen pyytäminen, asiakkaan motivointi työskentelyyn tai laitehankintojen 
ja laitteiden käyttämisen tukeminen)   
b) Mitä näkisit, että olisi tärkeää ottaa huomioon ja kehittää jatkossa etäasioinnin aloi-
tusvaiheessa?  

 
ETÄRYHMÄT  

6. Millaisia ryhmätoimintoja olette järjestäneet virtuaalisesti/digipalveluna? (Voit kuvailla 

miten olette työskennelleet, kenen kanssa, mitä työkaluja olette käyttäneet, mitä tee-

moja olette käsitelleet? Mikä on toiminut hyvin tai mitä vielä kehittäisit?)  

7. Millaista palautetta asiakkaat tai asiakkaiden verkostot ovat antaneet etäryhmistä?  

 

YKSILÖVALMENNUS ETÄNÄ 

8. Millaista yksilövalmennusta olette asiakkaiden kanssa tehneet? (Voit kuvailla millä ta-

voin olette työskennelleet, millaisia teemoja olette käsitelleet ja millaisia työkaluja olette 

käyttäneet? Mikä on toiminut hyvin tai mitä vielä kehittäisit?) 

9. a) Mitä itsearviointityökaluja olette asiakkaasi kanssa käyttäneet toimintakyvyn tai elä-

mäntilanteen arvioimiseen? Voit valita useamman vaihtoehdon.  

- Kykyviisari 

- Aikuisväestön hyvinvointimittari 
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-  Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä (ESY) 

- WHOQOL Bref 

- joku muu, mikä?  

- en ole käyttänyt itsearviontityökaluja  

b) Miten itsearviointityökalujen käyttäminen etänä on toiminut? 

10. a) Millaisia kuntoutumista tukevia työkaluja olet suositellut asiakkaille itsenäisesti tehtä-

väksi tai työstettäväksi osana kuntoutumista? Voit valita useamman vaihtoehdon.  

- koti- ja pohdintatehtäviä tai harjoituksia  

- päiväkirjoja  

- päivä- tai viikko-ohjelma  

- verkostokartta yms. psykososiaaliset työvälineet  

- omahoito-ohjelmia (esim. HUS:n Mielenterveystalosta) 

- verkkomateriaaleja (oppaat, nettisivut yms.) 

- digitaalisia mobiilisovelluksia  

- digitaalisia hyötypelejä 

- jokin muu, mikä? ____________________ 

b) Millaisia kokemuksia olette niistä saaneet?  

 

11. Millaista palautetta asiakkaat tai asiakkaiden verkostot ovat antaneet yksilötyöstä ja 

siinä käytettävistä menetelmistä/työkaluista? 

 

DIGITAALINEN VERTAISTUKI JA KOKEMUSASIANTUNTIJAT  

12. a) Miten olet hyödyntänyt vertaistukea digisosiaalityössä ja etäkuntoutuksessa? Voit va-

lita useamman vaihtoehdon.  

- Olen järjestänyt itse asiakkaille verkkovertaisryhmiä 

- Olen ohjannut asiakkaita kolmannen sektorin tms. verkkovertaistoimintaan  

- Olen tehnyt etäasiakastyössä yhteistyötä vertaisohjaajan tai kokemusasiantunti-

jan kanssa  

- Organisaatiossani kokemusasiantuntija tekee etä,- tai digiasiointia asiakkaiden 

kanssa  

- Jokin muu, mikä? __________________ 

- En ole käyttänyt mitään näistä vaihtoehdoista  

b) Millaisia huomioita olet tehnyt vertaistuen käyttämisestä etäkuntoutuksessa ja miten 

kehittäisit vertaistukea tai kokemusasiantuntijatoimintaa etänä tehtävässä kuntoutuk-

sessa? 

 

DIGISYRJÄYTYMINEN  

13. Miten on toimittu asiakkaiden kanssa, joilla ei ole digilaitteita ja/tai digiosaamista?  

14. Millaista palautetta tältä asiakasryhmältä tai asiakkaiden verkostoilta on saatu poikkeus-

tilan aikana?  

15. Miten kehittäisit työtä tämän asiakasryhmän kanssa? 

 
TYÖNTEKIJÄN OSAAMINEN   
16. a) Millaista uudenlaista osaamista olet saanut digitaalisesti ja etänä tehtävästä työstä? 

Voit raksia useamman vaihtoehdon.  
- teknistä laite- ja ohjelmisto-osaamista 



20 
 

- osaamista tietoturva ja tietosuojakysymyksissä  
- vuorovaikutusosaamista verkkoympäristössä 
- ryhmätyön osaamista verkkoympäristössä  
- kehittämis- ja innovointiosaamista  
- menetelmällistä osaamista työkaluista  
- eettistä osaamista  
- verkostotyön osaaminen sähköisessä ympäristössä  
- jokin muu, mikä? ___________________ 

b) Kuvaile halutessasi lisää osaamisen karttumista:  
 

17. Millaista vuorovaikutus ja kommunikointi verkkoympäristössä on ollut (esimerkiksi luot-
tamuksen rakentaminen, asiakkaan osallistuminen, vastavuoroisuus ja yhteisöllisyyden 
rakentaminen)? 
 

18. a) Oletko saanut tukea tai ohjeita kollegoilta tai esimieheltäsi digitaalisten työkalujen 

hyödyntämiseen ja etänä tehtävään työhön? 

kyllä /ei (raksi)  

 

b) Millaista tukea tai ohjeita olet saanut ja/tai mikä tukisi osaamista digi- ja etäasioin-

nissa jatkossa?   

 

19. Millaisia uudenlaisia työmuotoja olisi sinusta järkevää toteuttaa korona-ajan jälkeenkin?  

 

20. Vapaa sana  

 

 

 

 

Kiitos vastauksistasi ja ajastasi!  
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LIITE 2 KUTSU TYÖNTEKIJÖIDEN VERTAISTAPAAMISEEN  
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LIITE 3 KYSELYN MONIVALINTAKYSYMYSTEN TULOKSIA TAULUKOISSA  
 

 

N pitää sisällään yhden kyselyn testivastauksen.  
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