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JOHDANTO

Eloon eivät jää lajin vahvimmat,
eivät myöskään älykkäimmät,
vaan ne, jotka parhaiten sopeutuvat muutokseen.
Charles Darwin

Ihmisinä  olemme  kehittymässä  Homo  sapiensista  Homo  digitalissimukseksi,  uudessa

tietoyhteiskunnassa viihtyväksi  ihmislajiksi,  joka  elää älykodissa  ja  jolla on täydelliset

tietotekniikkataidot.  Joidenkin  laskujen  mukaan ympärillämme on keskimäärin 30 000

esinettä, joista jokaista on opittava käyttämään. Esineiden määrä on siis kasvanut useilla

tuhansilla tai kymmenillä tuhansilla ihmiskunnan historian aikana. Maailma on muuttu

nut,  ja muutos on koskettanut vapaaaikaamme, työntekoamme sekä tapaamme asua  ja

elää. Tekniikka kehittyy, mutta kone on tunnetusti vain niin osaava  ja tietävä kuin sen

käyttäjäkin. Suuri kysymys onkin; kehittyykö  ihminen  ja millä  tavalla? Oppiminen on

elinympäristön  muutokseen  sopeutumisessa  avainasemassa.  Ihminen  on  oppivainen

eläin, ja tämä ominaisuus on edellä esittämäni Darwinin ajatelman mukaan kautta aiko

jen lajimme säilymisen turvaava tekijä. Uudessa tietoyhteiskunnassa tarvitsemme kaikki

uusia taitoja, jotta selviytyisimme teknologisoituvassa ympäristössä.

Ensimmäisten  suurtietokoneiden  tullessa Suomeen niihin  suhtauduttiin  hiukan  varauk

sellisesti.  Hyväksynnän  ja  luottamuksen  saavuttamiseksi  järjestettiin  nimikilpailuja  ja

koneita ristittiin. Oli ESKO (Suomen ensimmäinen tietokone, joka rakennettiin Otanie

messä 1960), Ensi, ÄlyElo ja Sukkela. Nimien antamisen kautta epäinhimillisinä koe

tuista koneista tuli persoonallisia ja kotoisia, tuttuja niin asiakkaille kuin kaikille organi

saatiossa  työskentelevillekin.  (Suominen  2000,  71.)  Tietokoneita  kutsutaan  nykyään

usein tyyppinimellä Personal Computer, lyhyemmin PC, mutta niiden lukumäärän kas

vettua  räjähdysmäisesti  niistä  on  tullut  vain  persoonattomia  työkaluja.  Hyvin  monen

sosiaalityöntekijän työpöydällä on tietokone, ja sitä käytetään useissa työtehtävissä niin

tekstinkäsittelyyn, laskutuksen apuna kuin tarvittavien erityisohjelmistojen käyttöönkin.

Sosiaalityö mielletään yleensä  ihmisläheiseksi  ja  inhimilliseksi  työksi,  jossa  teknologi

alla  on  vain  sivurooli.  Sosiaaliala  on  myös  melko  naisvaltainen,  kun  taas  teknologian

maailma on perinteisesti hyvinkin miehinen. Sosiaaliala nähdäänkin usein teknisen alan

täydellisenä  vastakohtana.  Vaikka  teknologian  ja  sosiaalityön  sekä  naisten  ja  miesten

vastakkainasettelu onkin herkullista, se ei vastaa todellisuutta nykyisessä työmaailmas
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sa. Nykyään tietotekniikan käyttö työtehtävissä on yleistä, ja sitä käyttävät sekä miehet

että  naiset.  Tietotekniikan  käyttö  on  yleistä  myös  ns.  ihmisläheisillä  aloilla.  Kuntien

sosiaalitoimessa  on  lähes  poikkeuksetta  käytössä  tietotekniikkaa,  vaikka  pienemmissä

kunnissa  joitakin  toimintoja  saatetaan  edelleenkin  hoitaa  manuaalisesti  (IsoMarkku

2001, 30). Teknologian käyttö sosiaalityössä on siis yleistä, mutta siitä huolimatta sen

käytössä ja soveltamisessa on monia ongelmia.

Nykyinen kiireinen työelämä vaatii kaikilta työntekijöiltä paljon, mutta erityisesti julki

sella sektorilla sosiaalityöntekijöillä on työssään monia stressitekijöitä. On kiire, asiak

kaiden määrät kasvavat, asiakkaiden ongelmat vaikeutuvat ja tiimityötäkin pitäisi tehdä.

Siinä samalla uudet laitteet ja järjestelmät ilmestyvät työpöydille, ja työntekijöiden ole

tetaan opettelevan niiden käytön ja sulauttavan ne osaksi jokapäiväistä työskentelyrutii

nia. Miten  sosiaalityöntekijät  selviytyvät  tästä kaikesta? Strategioissa  (Sosiaali  ja  ter

veysministeriön  tietotekniikan hyödyntämisstrategia 1996,   Sosiaali  ja  terveydenhuol

lon  tietoteknologian  hyödyntäminen. Saumaton hoito  ja palveluketju 1998.) Tietotek

niikan ja teknologian nähdään usein olevan merkittävä tekijä uusien palvelumallien ke

hittämisessä  ja  yleensä  julkisen  sektorin  työn  tehostamisessa.  Niiden  avulla  toivotaan

yhteiskunnan selviävän myös tulevasta eläkepommista. Mutta minkälainen on sosiaali

työntekijän teknologinen arkitodellisuus  ja miten  ruohonjuuritason suorittavan työn te

kijät ajattelevat tietoteknologian käytöstä työssään. Onko se työtaakkaa helpottava tekijä

vai  riippakivi?  Toivon  tutkimukseni  auttavan  hahmottamaan  mitä  ongelmia  sosiaali

työntekijöillä mahdollisesti liittyy teknologian käyttöön ja miten hyödylliseksi he näke

vät teknologian käytön yleensä sosiaalialalla.
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1 TIETOYHTEISKUNTA

Tieto on aina hankittua.
Se ei ole tiili, vaan palanen muotoiltavaa aineista,
joka täytyy muotoilla kuhunkin tilanteeseen sopivaksi.
Brenda Dervin

1.1 Tieto vai informaatioyhteiskunta?

Maailma ympärillämme muuttuu jatkuvasti. Elinympäristömme muutos on ollut nopeaa

etenkin  viimeisten sadan vuoden aikana,  jolloin  Suomen  yhteiskuntarakenne on  muut

tunut agraariyhteiskunnasta  teollistumisen kautta  jälkiteolliseksi. Nykyiselle  jälkiteolli

selle  ajalle  on  leimallista  tekninen  kehitys.  Teknologia  ja  tekniikka  on  viime  vuosi

kymmeninä kehittynyt kaikilla elämänalueilla ja toimialoilla, ja käytössämme on konei

ta  ja  laitteita,  joita  ei  pystytty  edes  kuvittelemaan  viisikymmentä  tai  vain  kymmenen

vuotta sitten. Teknologian nopean kehittymisen on koettu aiheuttavan muutoksia myös

yhteiskunnallisella  tasolla.  Viime  vuosikymmeninä  tieteelliseen  keskusteluun  onkin

tullut tietoyhteiskunnan ja informaatioyhteiskunnan käsitteet, joita käytetään kuvattaes

sa uutta jälkiteollista yhteiskuntarakennetta. Suomessa käytetään yleensä tietoyhteiskun

takäsitettä, mutta myös  informaatioyhteiskuntakäsitettä käytetään varsin  monissa yh

teyksissä. Käsitteitä käytetään myös toistensa synonyymeina, vaikka ne eroavat sisällöl

lisesti paljon toisistaan.

Platonin  (427347  e.Kr)  klassisen  määritelmän  mukaan  tieto  on  hyvin  perusteltu  tosi

uskomus. Platon erotti myös kaksi eri tiedon tyyppiä: älyn avulla saavutettavan teoreet

tisen  tiedon  sekä  taitotiedon.  Näiden  ajatusten  myötä  antiikin  Kreikassa  kehittyi  noin

2400 vuotta sitten tiedon olemusta pohtinut tietooppi. Suomeen ja suomen kieleen tie

tosana kulkeutui 1500luvulla,  ja se viittaa älyn avulla tapahtuvaan tietämiseen, käsit

tämiseen  ja  ymmärtämiseen.  Informaatiosana  taas on  alun perin  suomen kielessä  tar

koittanut opettamista, tiedonantoa tai ohjetta, mutta sen merkitys on muutamassa sadas

sa vuodessa vaihtunut täysin. Nykyisin se liitetään tiedonkulkuun ja viestintään, ja käsit

teellä  on  ollut  1900luvun  tutkimuksessa  ja  tieteessä  erittäin  keskeinen  asema.  1920

1950luvuilla olivat tutkimuskohteina erilaiset viestitystekniikat, tiedonvälityskanavat ja

niiden  kyvyt  välittää  informaatiota.  Nykyisin  informaatiosanaa  käytetään  usein  myös

tietotekniikassa datan vastineena. Tällöin informaatio merkitsee tiedon välittäjiä tai kan

tajia, kuten bittijonoja, merkkejä ja dataa. (Niiniluoto1997, 915.)
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Tieto  ja  informaatio mielletään usein arkikielessä samaa asiaa tarkoittaviksi, mutta kä

sitteellisesti  ne ovat kaksi eri asiaa. Erityisesti  tieto tai  informaatioyhteiskunnasta pu

huttaessa on tärkeä erottaa nämä kaksi käsitettä toisistaan, sillä ne merkitsevät eri asioi

ta.  Tietokäsite  on  merkitykseltään  laajempi  kuin  informaatio,  ja  sille  asetetaan  myös

tiukempia  kriteerejä  kuin  informaatiolle  (Niiniluoto1997,  63).  Informaatiota  voidaan

pitää tiedon raakaaineena, joka muuntuu viisaudeksi eli tiedoksi (emt, 43). Tiedon käsi

tettä kuvaa myös  hyvin  informaatiotutkimuksen  piiristä  tuttu tiedon  arvoketjun käsite,

jossa data muuntuu  informaation kautta tietämykseksi  jalostuen  ihmisen viisaudeksi  ja

osaamiseksi:

Data ⇒    Informaatio ⇒ Tietämys ⇒ Viisaus/Osaaminen

Niiniluoto erottaa kaksi eri tiedon lajia: taitotiedon ja propositionaalisen tiedon. Hänen

mukaansa taito on tiedon esiaste, vaikkei taitojen oppiminen vaadikaan kykyä ymmärtää

tai kielellisesti kuvata kyseistä toimintaa. Taitotietoon liittyy piilevä tieto, jota ei pystytä

kielellisesti kuvaamaan mutta jonka mukaan osataan toimia. Piilevä tieto on merkittävä

tekijä inhimillisessä oppimisessa ja osaamisessa. Propositionaalinen tieto puolestaan on

kielellistä  tietoa,  jota  ilmaistaan  tosien  tai  epätosien  väitelauseiden  muodossa.  (Niini

luoto1997, 5051.) Tietoa välitetään eri muodoissa, mm.  signaalien, merkkien, piirros

ten, äänen puheen ja kirjoituksen avulla (Niiniluoto1997, 55).

Informaation ja tiedon merkityksellisin ero on Tapperin (2003, 15) mukaan se, että in

formaatiolla ei välttämättä ole mitään merkitystä ihmiselle, vaan se voi olla sisällöltään

mitä  tahansa.  Informaatio  ei  ole  tietoa,  ennen  kuin  sillä  on  käyttöön  liittyvä  merkitys

(Tapper 2003, 15). Inhimillisen ajattelun seurauksena informaatiosta on kuitenkin mah

dollista muodostua tietoa, joka on henkistä pääomaa. Karvonen (2000, 83) nostaa esiin

tiedon  ja  informaation  eroja  siirrettävyyden  suhteen:  ”Informaatio  tarkoittaa  siirrettyä

tai viestittyä tietoa, kun taas tieto ei edellytä viestintää: ihmisellä joko on tai ei ole hal

lussaan tietoa.” Puhutaankin hiljaisesta tai piilevästä tiedosta, tacit knowledge, joka tar

koittaa juuri tätä vaikeasti siirrettävissä olevaa ihmisen hallussa pitämää tietoa. Joiden

kin mielestä tiedon ja informaation keskeinen ero taas on se, että tietoa tarvitaan ihmi

sen valistamiseen, mutta informaatiota käytetään lähinnä ihmisten ohjailuun (Pietarinen

2003, 139). Informaatiolla ja tiedolla on siis monia merkittäviä eroja, ja tämä tulisi pitää

mielessä pohdittaessa tieto ja informaatioyhteiskunnan käsitteitä.
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Viime aikoina on tutkittu ilmiötä nimeltä information society, suomeksi informaatioyh

teiskunta tai tietoyhteiskunta, jolla kuvataan teollisen yhteiskunnan jälkeistä postmoder

nia  yhteiskuntaa.  Englanninkielisessä  kirjallisuudessa  johtavat  tietoyhteiskuntatutkijat,

kuten  esimerkiksi  Frank  Webster  (2002),  käyttävät  termiä  information  society  (infor

maatioyhteiskunta)  ja Manuel  Castells  (1996,  1997  &  1998)  puolestaan informational

society  (informationaalinen  yhteiskunta),  jotka  kumpikin  liittyvät  teknologiseen  kehi

tykseen ja informaation siirtoon. Daniel Bell (1973) puolestaan käyttää termiä knowled

ge society, jonka hän liittää tiedon ja koulutuksen lisääntyneeseen tarpeeseen yhteiskun

nassa. Nämä kaikki  termit  viittaavat  siis  nykyiseen postmoderniin  yhteiskuntaan. Suo

messa on saman postmodernin  yhteiskunnan kuvaamisessa vakiintunut käyttöön  termi

tietoyhteiskunta. Sisällöltään täysin erilaiset käsitteet, kuten Websterin Information so

ciety sekä Bellin knowledge society, on siis molemmat käännetty suomeksi samaa tieto

yhteiskuntasanaa  käyttäen.  Englannin  kielen  sanat data,  knowledge,  information ja

message onkin usein käännetty vastaamaan suomen kielen tietosanaa (Niiniluoto 1997,

48).  Tästä  syystä  tietoyhteiskunnan  käsite  ja  määrittely  onkin  Suomessa  erityisen  on

gelmallista.

Informaatioyhteiskunnasta  ei  voi  koskaan  kehittyä  todellista  tietoyhteiskuntaa,  mikäli

tieto ja  informaatio sekoitetaan käsitteinä keskenään (Hellsten 2003, 40). Monien mie

lestä  tietoyhteiskunnan  sijasta  tulisikin  käyttää  termiä  informaatioyhteiskunta  tai  vies

tinnän yhteiskunta. Karvonen (2000, 83) toteaakin, että tietoyhteiskunnasta puhuttaessa

voitaisiin  käyttää  myös  termejä  ”tietotekniikkayhteiskunta”  tai  ”kehittyneen  signaalin

siirron  yhteiskunta”. Tietoyhteiskunta  taitaa kuitenkin olla  terminä  houkuttelevampi  ja

ennen kaikkea  iskevämpi. Puhuttaessa  tietoyhteiskunnasta usein kuitenkin  tarkoitetaan

informaatioyhteiskuntaa, jossa keskeistä on viestien ja sanomien lukumäärä eikä niiden

sisältö.  Viestien  lukumääräinen  paljous  tai  suoranainen  informaatiotulva  eivät  välttä

mättä  lisää  lainkaan  tietoa.  (Karvonen  2000,  82).  Informaatioyhteiskunnassa  tieto  on

resurssi,  jota  voidaan  jalostaa  tiedoksi: kuva,  sana  ja ääni voidaan digitaalisessa muo

dossa  lähettää kautta  maailman  (Tapper  2003,  15). Tietoyhteiskuntakeskustelussa  taas

keskitytään tietämyksen ja osaamisen kasvamiseen ja siihen, miten informaation määrä

muuttaa  inhimillistä  toimintaa  (Karvonen  2000,  83).  Siten  informaatioyhteiskunnan

käsite poikkeaa tietoyhteiskunnasta.
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Tietoyhteiskuntakäsite on kuitenkin vakiintunut käyttöön on suomalaisessa tieteellises

sä keskustelussa kuvattaessa niin informaatioyhteiskuntaa kuin oppimisen yhteiskuntaa

kin. Tietoyhteiskunnasta on tullut on muotisana,  jolla sen esittäjä osoittaa olevansa pe

rillä  viimeaikaisesta  yhteiskunnallisesta  murroksesta.  Mediassa  ja  arkikielessä  sitä  on

viljelty viime vuosina  laajasti,  ja sen käyttö tuntuukin olevan hyvä keino saada sanoil

leen painoarvoa. Tietoyhteiskuntatermillä kuvataan usein kuitenkin  lähinnä  informaa

tioteknologista kehitystä ja sen olennaisena osana pidetään nimenomaan tietotekniikkaa

ja sen käyttöä. Tietoyhteiskuntailmiöstä voidaan  puhua monella eri  nimellä,  mutta ne

kaikki  viittaavat  saman  postmodernin  yhteiskunnan  ominaisuuksiin.  (Karvonen  2000,

89.) Voimmekin siis sanoa, että elämme sekä informaatio että tietoyhteiskunnassa, sillä

usein ilmiön eri puolia on mahdotonta erottaa toisistaan. Tässä työssä käytänkin termiä

tietoyhteiskunta vastaamaan sekä informaatio että tietoyhteiskuntatermejä.

1.2 Tietoyhteiskunnan lyhyt historia

Yhteiskunnan historia jaetaan yleisesti kolmeen eri kauteen: agraariyhteiskuntaan, teol

liseen  yhteiskuntaan  ja  jälkiteolliseen  eli  tietoyhteiskuntaan.  Suomi  oli  aikoinaan  erit

täin  maatalousvaltainen  yhteiskunta,  joka  kuitenkin  verraten  nopeasti  muuttui  teolli

suusyhteiskunnaksi. Viime vuosikymmeninä on tapahtunut murros, kun on siirrytty jäl

kiteollisesta yhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan. Yhteiskuntapoliittisesti merkittäviä ajan

jaksoja ovat  siirtymät eri aikakausien  välillä,  vanhan  ja uudemman  yhteiskunnan  väli

nen murros, joilla jokaisella on luonnollisesti moninaiset vaikutuksensa sekä yhteiskun

nallisella  että  sosiaalisella  tasolla.  (Vuorensyrjä  2000,  12.)  Tietoyhteiskuntakäsitteen

käyttö  lähtee  siitä olettamuksesta, että on  tapahtunut teknologinen  vallankumous,  jolla

on merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia (Webster 2002, 264). Mitä on edessä saa

vuttamastamme  tietoyhteiskunnasta,  minkälaisia  vaikutuksia  sillä  on,  ja  minkälaisia

ongelmia  se  vuorostaan  aiheuttaa?  Tietoyhteiskunnan  tieteellinen  jäsentäminen  on  nyt

tärkeämpää kuin koskaan, sillä vasta nyt olemme ohittaneet murroksen ja todella eläm

me jo uudenlaisessa, muuttuneessa yhteiskunnassa (Vuorensyrjä 2000, 15).

Tietoyhteiskuntakeskustelun  käynnistymisen  osatekijänä  oli  teknisen  infrastruktuurin

kehittyminen,  joka kehittynyt verraten  lyhyessä ajassa. Näin ollen  myös koko tietoyh

teiskuntakäsite  on  melko  nuori.  Uudet  yhteiskuntarakenteet  eivät  kuitenkaan  synny

yhdessä yössä, vaan ne ovat pitkällisiä vähittäin tapahtuvia prosesseja. Tietoyhteiskun

tatutkijat ovatkin tietoyhteiskuntaan siirtymisen ajoittamisessa hyvinkin eri mieltä. Joh
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tavan tietoyhteiskuntatutkijan Manuel Castellsin (1996, 19) mukaan siirtyminen tietoyh

teiskuntaan  tapahtui  1970  ja  80lukujen  taitteessa.  Japanilainen  Masuda  puolestaan

esitti informaatioyhteiskunnan käsitteensä jo vuonna 1972, jolloin hän esitti aikakaudel

leen  tyypillisen  yltiöoptimistisen  utopian  kehittymässä  olevan  tekniikan  vaikutuksista

ihmiseen  ja  yhteiskuntaan  (Pietarinen  2003,  139).  Daniel  Bell  (1973,  11)  on  murros

kohdan ajoittamisessa  jopa tätäkin aikaisemmassa: hänen mukaansa tietoyhteiskuntaan

siirryttiin heti toisen maailmansodan jälkeen. Onkin mahdotonta määrittää tarkkaa ajan

kohtaa, jolloin teollinen yhteiskunta lakkasi olemasta ja uusi tietoyhteiskunta alkoi. Siir

tyminen tietoyhteiskuntaan on asteittain tapahtuvaa, koko yhteiskunnan läpäisevää tek

nologista, taloudellista, kulttuurista, ammatteja ja tilaa koskevaa muutosta.

1.3 Viisi tapaa määritellä tietoyhteiskunta

Tietoyhteiskunnasta on puhuttu jo kolmisenkymmentä vuotta, mutta siitä huolimatta se

on edelleen sangen moniulotteinen  ja  jossain määrin vaikeasti määriteltävissä oleva  il

miö. Eri tutkijat ymmärtävät tietoyhteiskuntakehityksen hiukan eri tavoin, ja  jotkut tut

kijat ovat jopa asettaneet koko tietoyhteiskuntatermin käytön kyseenalaiseksi. Esimer

kiksi  tässä  työssä  laajasti  siteeraamaani  Frank  Webster  (2002,  5)  suhtautuu  erittäin

skeptisesti koko tietoyhteiskuntatermiin ja sen käyttöön aikakautemme kuvaajana. Mo

net muutkin tutkijat ovat sitä mieltä, ettei mitään tietoyhteiskuntaa edes vielä ole, vaan

elämme ennemminkin jälkiteollisessa yhteiskunnassa (Seppänen 2003, 11). Tietoyhteis

kuntaa on kuitenkin pyritty määrittelemään eri tavoin, ja kattavimman ja samalla moni

puolisemman  määrittelyn  on  mielestäni  esittänyt  Frank  Webster  (2002).  Hänen  mu

kaansa  tietoyhteiskuntaa  voidaan katsoa eri  tavoin  sen mukaan,  mihin asioihin  yhteis

kunnassa kiinnittää huomiota. Websterin (2002, 89) viisi tietoyhteiskunnan määrittely

tapaa ovat:

 teknologinen
 taloudellinen
 työelämään ja ammatteihin perustuva
 tilaa koskeva, spatiaalinen
 kulttuurinen

Teknologinen määrittelytapa

Tietoyhteiskunnan teknologinen määrittely koskee lähinnä koneiden ja laitteiden kehit

tymistä  ja  innovointia.  Tietoyhteiskuntakehitystä  pyritään  mittamaan  erilaisilla  mitta
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reilla,  joita  ovat  mm.  Internetliittymien  ja  kännyköiden  määrä,  korkean  teknologian

tuotteiden tuotanto ja vienti sekä bruttokansantuote ja kansakunnan kilpailukyky. Lisäk

si on kartoitettu Internetin käyttäjien osuutta väestöstä sekä esimerkiksi matemaattisten

aineiden opiskelijoiden  määrää. Näillä kaikilla  mittareilla on pyritty  tutkimaan  yhteis

kunnan tilaa ja käyttämään niitä perusteluina tietoyhteiskuntaan siirtymisessä. Teknolo

gien määritelmän mukaan uudet teknologiat ovat näkyvin osa uutta aikakautta, tietoyh

teiskuntaa. Teknologiaan keskittyvän määritelmän ajatuksena on, että muutokset tavois

sa käsitellä, tallentaa ja siirtää informaatiota ovat peruste uuden tietoyhteiskunnan muo

dostumiselle.  Teknologisen  määritelmän  mukaan  uusien  innovaatioiden  lisääntyminen

vaikuttaa väistämättä  sosiaaliseen  ympäristöömme.  Tätä  ajatusmallia  kutsutaan  tekno

logiseksi determinismiksi. Se tarkoittaa sitä, että teknologisen kehityksen uskotaan mää

räävän  arvoja,  kulttuuria  ja  ihmisen  historiaa.  Teknologinen  muutos  rakentaa  siis  yh

teiskuntaa ja muuttaa ihmistä,  jolloin on tärkeämpää sopeuttaa ihminen tietoyhteiskun

taan kuin tietoyhteiskunta ihmisille. (Webster 2002, 911.)

Nykyinen elämämme  ja  elinympäristömme ovat  täysin erilaisia, kuin  esimerkiksi  van

hemmillamme oli vain kolmisenkymmentä vuotta sitten, jolloin useita nykyisin arkikäy

tössä olevia  teknisiä  laitteita  ei edes  vielä ollut. Nykyihminen  toimii  lähes  väistämättä

vuorovaikutuksessa  informaatioteknologian  kanssa,  ja  tästä  seuraa  usein  ongelmia  ja

yhteentörmäyksiä. Informaatioteknologialla tarkoitetaan teknologiaa,  jonka avulla kye

tään käsittelemään  ja siirtämään  informaatiota. Tämän teknologian kehitys on ollut  ta

vattoman  nopeaa  viime  vuosina  erityisesti  sähköisen  viestinnän  puolella.  Viimeisen

vuosikymmenen  aikana  mm.  tietokoneet,  Internet  ja  matkapuhelimet  ovat  kehittyneet

valtavasti. On tapahtunut sähköisen informaation vallankumous. Ihminen ei kuitenkaan

pysty  suoraan  työskentelemään  sähköisen  informaation  eli  datan  kanssa,  vaan  avuksi

tarvitaan erilaisia koneita ja järjestelmiä. Juuri tästä välttämättömästä ihmisen ja koneen

yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta johtuvat monet tekniikan käyttöön liittyvät ongelmat.

(Hautamäki 1996, 12.)

Teknologista  määrittelytapaa  on  kritisoitu,  sillä  katsotaan,  ettei  teknologia  suinkaan

vaikuta yhteiskuntaan irrallaan tai ulkoapäin, vaan se kehittyy yhteiskunnan sisällä  jat

kuvassa  vuorovaikutuksessa  kulttuurin,  arvojen,  talouden  ja  poliittisten  päämäärien

kanssa.  (Webster  2002,  911.)  Teknologinen  kehitys  on  ollut  viime  vuosikymmeninä

erittäin nopeaa, mutta se ei kuitenkaan ole ainoa tietoyhteiskunnan syntymiseen vaikut

tava  tekijä.  Teknologinen  kehitys  muuttaa kuitenkin  jossain  määrin  sekä  yhteiskuntaa
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että  ihmisen  toimintaa.  Tietoteknologian  ja  uusien  innovaatioiden  vaikutukset  yhteis

kuntaan  ja  sosiaaliseen  elämään  perustuvat  niiden  käytön  yleisyyteen  (Airaksinen  &

Salmela 2001, 176177). Uudella teknisellä innovaatiolla on yhteiskunnallisia vaikutuk

sia vain,  mikäli  se otetaan  yleisesti käyttöön. Uusien  laitteiden käyttöönotossa suoma

laiset  tuntuvatkin  perin  ahkerilta;  aikoinaan  televisiot  yleistyivät  verrattain  nopeasti  ja

viime  vuosina  samoin  on  käynyt  Internetyhteyksille  sekä  matkapuhelimille  (Lintilä,

Savolainen & Vuorensyrjä 2000, 4445). Uusi tekniikka ja teknologia on siis Suomessa

otettu käyttöön laajalti, ja näin teknologisen määrittelyn mukaan tietoyhteiskuntaan siir

tyminen on saanut perustelunsa.

Taloudellinen määrittelytapa

Tietoyhteiskunnan  taloudellinen  määritelmä  tarkastelee  informaatiotalouden  kasvua  ja

kehitystä  verrattuna  perinteisiin  aloihin  kuten  teollisuuteen  ja  maatalouteen.  Tietoyh

teiskunnan kehittymisen mittarina on yksinkertaisesti informaatiotalouden osuus brutto

kansantuotteesta.  Informaatiotalous  taas  muodostuu  informaatiotyöstä,  johon  voidaan

katsoa kuuluvaksi niin tehdastyöläisiä kuin lakimiehiäkin. (Webster 2002, 12.)

Tekniikka ja talous ovat kytköksissä toisiinsa, sillä teknologian käyttöönoton katsotaan

sekä  tehostaneen  tuotantoa että muita  taloudellisia  toimintoja  (Aro 2000, 141). Talou

den globalisoitumisen ja teknisen kehityksen nähdään kietoutuvat toisiinsa, toinen tois

taan  kiihdyttäen  (Vartia  &  YläAnttila  1999,  89).  Tietoyhteiskunta  on  taloudelliselta

kannalta katsottuna sama kapitalistinen yhteiskunta, jossa olemme aikaisemminkin elä

neet,  mutta  siinä  tuotantotekijöinä  ja  tehokkuuskäsittelyn  lähteinä  ovatkin  tieto  ja  in

formaatio.  Nykyisenkaltaisessa  yhteiskuntajärjestyksessä  tiedon  tuotanto  on  kansanta

louden perustava osa, ja yhteiskunnallinen kehitys tapahtuu entistä enemmän liiketalou

dellisen  tehokkuuden  ja  voittojen  tavoittelun  ehdoilla.  (Anttiroiko,  Aro  &  Karvonen

2000, 3637.)

Suurimpana ongelmana  taloudellisessa  määrittelytavassa on  se,  miten  informaation  ta

loudellinen  merkitys  yleensä  saadaan  mitattavaan  muotoon.  Miten  paljon  voittoa  tai

tappiota tieto ja sen liikkuminen tuottaa? Määrittelytavan keskeinen tekijä eli informaa

tiotyön käsite on myös erittäin epämääräinen, ja se tarjoaa mahdollisuuksia monille luo

kitteluille  ja  tulkinnoille.  Tämä  aiheuttaa  luonnollisesti  ongelmia  Pyrittäessä  määritte

lemään  tietoyhteiskuntaa  taloudelliselta  kannalta  tulokset  vaihtelevatkin  suuresti  sen
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mukaan, mitkä kaikki ammatit lasketaan kuuluvaksi informaatiotalouden piiriin. (Webs

ter 2002, 12.)

Ammatteihin perustuva määrittelytapa

Ammattien  ja  työn muuttumisen tarkastelu on erityisesti sosiologian piirissä ollut ylei

nen  lähestymistapa  tietoyhteiskuntaan.  Ammatteihin perustuva  tietoyhteiskunnan mää

rittelytapa  tarkastelee  yhteiskunnassa esiintyvien ammattien  määrää  ja  laatua  ja erityi

sesti  muutoksia  ammateissa  (mm.  uusien  ammattien  ja  ammattiryhmien  syntyminen).

Määritelmän perusideana on se, että elämme tietoyhteiskunnassa, jos suurin osa amma

teista lukeutuu ns. informaatioammatteihin. Informaatioammateiksi luetaan ne ammatit,

joissa työntekijöiden tulonmuodostuksen perustana on symbolien ja informaation käsit

tely, tiedon jakajat, käsittelijät, ja käyttäjät sekä tietoteknisten koneiden käyttäjät ja kor

jaajat.  Informaatioammattien  sisällä  voidaan  lisäksi  vielä  erottaa  tietotyön  ja  tietoam

mattien  käsitteet,  joissa  toimivat  ovat  lähinnä  tiedon  tuottajia.  (Lintilä  ym.  2001,  66).

Informaatioammatin käsite on siis paljon laajempi kuin tietoammatin käsite.

Ammatteihin  perustuvan  tietoyhteiskuntamääritelmän  perusteos  on  Daniel  Bellin The

Coming of  PostIndustrial  Society  (1973),  jota  pidetään  myös  länsimaisen  tietoyhteis

kuntakeskustelun  avaajana.  Bell  esittää  teoksessaan  teoriansa  teollisen  yhteiskunnan

perustuksille  rakentuvasta  uudesta  jälkiteollisesta  yhteiskunnasta,  jota  kuvaa  teoreetti

sen  tiedon  keskeinen  asema,  uusi  teknologia  ja  taloudellinen  kasvu  (Bell  1973,  112).

Jälkiteollinen  yhteiskunta  perustuu  hänen  mukaansa  palvelusektorin  merkityksen  voi

makkaaseen  kasvuun  verrattuna  perinteisiin  aloihin,  kuten  maanviljelyyn  ja  teollisuu

teen. Keskeistä on työnteossa  ja ammateissa  tapahtuva muutos,  jonka myötä teknisistä

ja  professionaalisista  ammattiryhmistä  tulee  yhteiskunnan  keskeisiä  ammattiryhmiä.

Myös  taloudessa  tapahtuu  muutos:  teollisesti  tuotettujen  tavaroiden  sijaan  keskeiseen

osaan nousee erilaisten palvelujen tuotanto. Jälkiteollisessa yhteiskunnassa teoreettinen

tieto tulee tärkeimmäksi pääomaksi, tärkeämmäksi kuin teollisuuden tarvitsemat raaka

aineet ja energia. (Bell 1973, 116117.)

Jälkiteollinen  yhteiskunta on Bellin  mukaan  tietoyhteiskunta  (knowledge society) kah

dessa  mielessä.  Ensinnäkin  innovaatiot  perustuvat  entistä  enemmän  tutkimukseen  ja

kehitystyöhön,  ja  tämän seurauksena  teoreettisen  tiedon  merkitys korostuu,  jolloin  tie

teen  ja  teknologian  välinen  yhteys  lähenee.  Toiseksi  yhä  suurempi  osa  ammateista  ja
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bruttokansantuotteesta  liittyy tietoalaan. Koulutus,  intellektuaali pääoma,  tieto ja tutki

mus ovat siis avainasemassa. (Bell 1973, 212213.) Bellin jälkiteollinen yhteiskunta on

tietoyhteiskunta sen varsinaisessa merkityksessä. Tärkeintä on tieto, sen määrä ja laatu

sekä tiedon tuottajien uusi asema, ei niinkään informaation määrä ja liikkuvuus.

Ammatillinen  määritelmä  on  viime  vuosien  aikana  korvannut  aiemmin  vallalla  olleen

teknologisen määritelmän tietoyhteiskuntakeskustelussa. Vaikeutena on kuitenkin luoda

yksiselitteistä määritelmää  siitä, mitkä ammatit kuuluvat  informaatioammatteihin. Mo

nissa ammateissa tarvitaan tietoa ja tiedon jakamista, kommunikointia muiden kanssa ja

tietoteknologian  käyttöä.  Ovatko  ne  kaikki  informaatioammatteja?  Monet  työt,  kuten

esim.  junankuljettaja  ja  teollisuustyöntekijä,  lukeutuvat edelleen  teollisen alan  ammat

teihin, vaikka ne täyttävät informaatioammatin tunnuspiirteet. (Webster 2002, 1415.)

Bellin teos on ensimmäisiä  tutkimuksia,  jotka pyrkivät saamaan otteen  informaation  ja

informaatioteknologian kasvuun yhteiskunnassa,  ja  sitä pidetään  tietoyhteiskunnan pe

rusteoksena. Bell esitti teoksessaan määritelmänsä jälkiteollisesta yhteiskunnasta maata

lousyhteiskunnan  ja  teollisen  yhteiskunnan  seuraajana,  ja  tämä  termi  määritelmineen

vakiintui nopeasti yleiseen käyttöön. Yksi heikkous teoriassa kuitenkin on: Bellin mu

kaan  palvelusektorin  kasvaminen  johtaa  vääjäämättä  tietoyhteiskuntaan.  Mutta  eikö

todennäköisempi  lopputulos  palvelusektorin  kehittymiselle  olisi  sen  sijaan  palveluyh

teiskunta? Palveluammattien kasvu ei myöskään yksin voi olla ainoa uuden  jälkiteolli

sen  yhteiskunnan  syntymiseen  johtava  tekijä.  Bellin  teorian  keskeisenä  osana  oleva

ammatillinen  jako  onkin  tietoyhteiskunnan  yksiselitteisenä  määritelmänä  liian  köykäi

nen.

Tilaa koskeva määrittelytapa

Lähes  jokaisella  suomalaisella on pääsy maailmanlaajuiseen tietoverkkoon, Internetiin.

Tietoa liikkuu tietoverkkojen kautta kaupunkien välillä ja jopa mantereelta toiselle. Ai

ka  ja  maantieteelliset  etäisyydet  ovat  menettäneet  merkityksensä,  eli  tilan  käsitys  on

uusiutunut.  Vaikkemme  itse  koekaan  olevamme  globaalissa  kyberavaruudessa,  niin

monissa  arkielämän  tilanteissa,  kuten  esimerkiksi  ostoksilla  tai  viestinnässä,  tarvitaan

pääsy  erilaisiin  tietovarantoihin.  Tilaa  koskevan  määrittelyn  keskeinen  ajatus  on,  että

tiedon valtatie (tietoverkot) on aiheuttanut muutoksia informaatiovirtaan, ja nämä muu

tokset  puolestaan  vaikuttavat  ajan  ja  paikan  välisiin  suhteisiin.  Maantieteellisten  väli
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matkojen  merkitys  on  vähentynyt,  kun  informaatioverkostot  kytkevät  toisiinsa  lähes

mitkä tahansa kaksi pistettä maapallolla. Ihmisten ei tarvitse enää liikkua, vaan tietover

kot  mahdollistavat  tiedon  siirron.  Näistä  tekijöistä  syntyy  uusi  verkostoyhteiskunta.

(Webster 2002, 1718.)

Verkostoyhteiskunnan siteeratuimpia tutkijoita on Manuel Castells, joka julkaisi kolmi

osaisen suurteoksensa The  Information Age vuosina 19961998. Teoksensa myötä hän

nousi tietoyhteiskuntakeskustelun johtavaksi ajattelijaksi. Castellsin ideana uudesta yh

teiskunnasta on verkosto, joka yhdistää ihmiset, instituutiot ja valtiot. Useimmat liittävät

Castellsin verkostokäsitteen yhteen tiettyyn tekniikkaan, jota myös verkoksi kutsutaan,

Internetiin. Castellsin  teoria  on kuitenkin paljon  muutakin kuin  Internet. Moderni  ver

kostoitunut  ja  informationaalinen yhteiskunta rakentuu yhä voimakkaammin verkoston

(net) ja minän (self) ympärille. Ihmisille on entistä tärkeämpää se, mitä tai keitä he ovat

ideologiselta kannalta katsottuna. Maailmanlaajuiset verkostot yhdistävät samansuuntai

sesti  ajattelevat  yksilöt  ja  yhteisöt,  jolloin  asuinpaikalla  tai  edes  valtiolla  ei  ole  enää

merkitystä tiettyyn viiteryhmään kuulumisen kannalta. Erilaiset  ihmiset  ja  ihmisryhmät

verkostoituvat, ja näin syntyy aito verkostoitunut yhteiskunta. (Castells 1996, 3.)

Castells käsittelee järkälemäisessä teoksessaan laajasti eri nykyyhteiskunnan rakenteita

ja  tuotantomuotoja.  Hän  tarkastelee  uutta  taloutta,  yhteiskuntaa  ja  kulttuuria  nimen

omaan  informaatioteknologisen  vallankumouksen  kautta  (Castells  1996,  5).  Vaikka

Castells käyttääkin  tieto  tai  informaatioyhteiskunnan sijaan  termiä  informationaalinen

yhteiskunta,  myös  hän  nostaa  tiedon  ja  informaation  roolin keskeiselle  sijalle uudessa

yhteiskunnassa.  Termin  käyttöä  hän  perustelee  sillä,  että  kautta  aikojen  informaatiolla

on ollut keskeinen asema yhteiskunnassa aina keskiajalta lähtien, ja siksi informaatioyh

teiskuntatermi ei kuvaa nykyistä uutta yhteiskuntaa yhtään sen paremmin kuin keskiai

kaista Eurooppaakaan. Informationaalisella yhteiskunnalla hän tarkoittaakin sosiaalisen

organisaation  tiettyä  muotoa,  jossa  informaation  tuotto,  käsittely  ja  siirto  ovat  tulleet

elintärkeiksi vallan  ja tuottavuuden  lähteiksi. Castellsin verkostoyhteiskunta on kapita

listinen järjestelmä, jossa poliittiset ja taloudelliset toiminnot keskittyvät pääoma, tieto

ja asiantuntijaverkostojen ympärille. (Castells 1996, 21.) Verkostoituneen yhteiskunnan

kommunikaation selkärankana toimii nykyään Internet, joka on järjestäytynyt niin ikään

verkoksi. Se  yhdistää niin  ihmiset kuin  yrityksetkin  ympäri  maapallon  ja mahdollistaa

nopean ja maailmanlaajuisen kommunikaation niiden välillä.
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Usein  verkostoyhteiskunnan  käsite  liitetään  yhteen  tiettyyn  tekniikkaan,  Internetiin.

Herää kysymys, miten kaapelit,  jotka mahdollistavat  tiedon  liikkumisen,  johtavat mei

dät kokonaan uudenmalliseen verkostoituneeseen tietoyhteiskuntaan. Pohtimisen arvois

ta onkin se, mikä yleensä on verkosto. Myös perinteisempi menetelmä eli puhelin siirtää

tietoa ihmiseltä toiselle mistä päin maailmaa tahansa. Se on niin ikään ajan ja maantie

teelliset etäisyydet voittava verkosto. Myös postilaitos voidaan nähdä verkostona, sillä

kirjeitä toimitetaan maailman ympäri. Molemmat keksinnöt, puhelin ja postilaitos, ovat

olleet olemassa reilusti yli sata vuotta. Miksi niiden ei nähdä muodostavan uutta verkos

toyhteiskuntaa?  Onko  Internettekniikkaan  perustuva  viestintä  jotenkin  erilaista  kuin

postitse tai puhelimitse käyty viestintä? Verkostomaisesti toimivan yhteiskunnan pitäisi

olla paljon enemmän kuin pelkkä tekniikka. Onkin kyseenalaista, onko yhteiskunta ver

kostoitunut aidosti vai vain teknisellä tasolla. (Webster 2002, 1718.)

Kulttuurinen määrittelytapa

Useat meistä ovat  luultavasti huomanneet  jokapäiväisessä elämässään, että tietoa ja in

formaatiota  liikkuu  aikaisempaa  enemmän.  Joidenkin  laskujen  mukaan  vuosina 1999

2002  tiedon  määrä  kaksinkertaistui  maailmassa  (Paukku,  Helsingin  sanomat

16.11.2004). Esimerkiksi televisioiden ohjelmaajat ja kanavien määrä ovat kasvaneet ja

tietokoneiden sekä Internetliittymien määrä on jatkuvassa kasvussa. Informaation mää

rän kasvu konkretisoituu Internetin laajenemisena. Sen sisältämän tietomäärän on sanot

tu kaksinkertaistuvan  joka viikko. Myös roskapostin  määrä niin postilaatikkoihin kuin

sähköpostiinkin  on  kasvanut.  Hyvinä  esimerkkeinä  informaation  määrän  kasvusta  on

myös tekstiviestien yleisyys sekä mahdollisuudet kuulla ja nähdä tapahtumia eri puolilla

maailmaa  ja muotoilla omia kannanottojaan sekä  aineistoaan Internetissä. Informaatio

virtojen määrän kasvaminen on aiheuttanut sen, että kulttuuri on siirtynyt medioihin ja

omaksunut niiden ilmaisukeinot (Hautamäki 1996).

Jussi T. Koski (1998, 1314) puhuu infoähkystä, jolla hän tarkoittaa jatkuvaa siirtymistä

informaatiovirikkeestä toiseen: elämä on jatkuvaa kamppailua alati kasvavien informaa

tiomäärien  kanssa  vailla  toivoakaan  siitä,  että  tietoa  pystyisi  jotenkin  sulattamaan.  Ei

siis ihme, että aikakauttamme kutsutaan informaatio tai tietoyhteiskunnaksi. Informaa

tion  kohteena  oleminen  muodostaa  koko  ajan  suuremman  osan  ihmisen  arkipäivästä.

Uusien  medioiden  myötä  informaatio  on  lävistänyt  koko  elinympäristömme,  eikä  in

formaatiovapaata piilopaikkaa  juuri ole.  (Hautamäki 1996.)  Informaatiotulva aiheuttaa
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useita ongelmia. Ensinnäkin tieto menettää merkityksensä. Mitä enemmän informaatiota

on, sitä pienempi osa siitä on merkityksellistä tietoa. Myös kriittisyys tietoa kohtaan on

kasvanut, sillä esim. Internetissä ei voi koskaan olla varma siitä, kuka on tiedon julkais

sut ja mitkä hänen motiivinsa siihen ovat olleet. Kolmas ongelma on tiedon pirstaloitu

minen. Tietoa otetaan vastaan useasta eri  lähteestä,  ja eri lähteistä saatujen tietojen pe

rusteella  voi olla  myös vaikeaa muodostaa mistään asiasta todenmukaista kokonaisku

vaa. (Webster 2002, 1820).

Tiedon  ja  informaation  kasvuun  perustuva  tietoyhteiskunnan  kulttuurinen  määritelmä

on  Websterin  esittelemistä  määritelmistä  ehkä  yleisimmin  tunnustettu  ja  hyväksytty.

Tietoyhteiskuntatutkimuksessa ovat etenkin viime vuosina olleet keskustelun kohteena

tiedon  ja  informaation  virrat  ja  ns.  infoähky.  Kulttuurisen  määritelmän  ongelmana on

kuitenkin se, että sen tunnuspiirrettä eli maailmassa liikkuvan tiedon määrää, on erittäin

vaikea mitata (Webster 2002, 1819).

1.4 Mikä siis on tietoyhteiskunta?

Tietoyhteiskunta  on  edellä  esittelemieni  määritelmien  jälkeenkin  monitahoinen  ja  vai

keasti määriteltävissä olevan  ilmiö. Webster  (2002, 9) itse  jopa oli  sitä mieltä, että hä

nen kaikki viisi edellä esittämääni tapaa määritellä tietoyhteiskunta ovat joko epätarkko

ja tai kehittymättömiä. Niinpä turvaudunkin Euroopan komissioon,  joka on eri yhteyk

sissä käyttänyt tietoyhteiskunnan määritelmänä yhteiskuntaa, jossa käytetään tehokkaas

ti  tietoverkkoja  ja –teknologiaa,  tuotetaan  laajoja määriä tieto  ja viestintätuotteita  ja –

palveluita  ja  jolla  on  monipuolista  sisällöntuotantoa  ja  sisältöteollisuutta  (Kaivooja  &

Kuusi 1999, 24). Tietoyhteiskunta on tiivistetysti  tietotekniikan, televiestinnän ja sisäl

töteollisuuden  toisiinsa  niveltynyt  ja  sulautunut  kokonaisuus.  Laajemmin  määriteltynä

tietoyhteiskunnalla  tarkoitetaan  yhteiskuntaa,  jonka  keskeisin  perusta  ja  tuotantotekijä

on  tieto  ja  osaaminen  ja  jossa  tieto  ja  viestintätekniikkaa  käyttäen  saadaan  tieto  ja

osaaminen paremmin ja helpommin käyttöön (Korhonen & Sokala 1998, 6).

Tietoyhteiskunnasta voidaan siis puhua kahdessa eri kontekstissa. Ensinnäkin  voimme

pohtia,  miten  yhteiskuntakehitys  on  menossa  teknologisempaan  suuntaan  ja  miten  in

formaatioteknologian  kehitys  on  mukana  tässä  muutoksessa.  Voimme  myös  lähestyä

aihetta hiukan laajemmin ja pohtia uuden teknologian kanssa suoraan tekemisissä olevia

sosiaalisia ilmiöitä ja niiden rakenteita. (Aro 2000, 140.) Tietoyhteiskuntakeskustelu on
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kuitenkin edelleen melko teknologiakeskeistä. Teknologia nähdään yhtenä suurimmista

uutta yhteiskuntaa muokkaavista tekijöistä, sillä se on selkeästi erotettava tekijä. Monis

sa  tietoyhteiskuntamääritelmissä  teknologialla  ja  tekniikalla on  merkittävä  rooli. Tule

vaisuudessa  informaatioteknologian  yhteiskunnallinen  merkitys  saattaa  yhteiskun

tautooppisen  keskustelun  mukaan  vieläkin  kasvaa.  Nimenomaan  teknologian  kehitys

nähdään usein ratkaisevana tulevaisuuden yhteiskuntaa muokkaavana seikkana, vaikka

tulisikin  pitäytyä  ajattelemasta  sen  rakentuvan  täysin  teknologian  varaan.  (Anttiroiko

ym. 2000, 21.) Tietoyhteiskunta on muutakin kuin vain koneita ja laitteita, se on ennen

kaikkea  ihmisten  yhteiskunta.  Se  on  uusien  toiminta  ja  työtapojen,  osaamisen  ja  tie

donhankinnan kehittämistä. Koneet ja laitteet ovat vain apuvälineitä, ja ne on valjastet

tava  tähän  työhönsä mahdollisimman hyvin. Websterin  (2002, 264) mukaan olettamus

teknologisten  innovaatioiden  aiheuttamasta  sosiaalisesta  muutoksesta  on  nurinkurinen

ajatusmalli.  Pelkkä  teknologia  ei  pysty  muuttamaan  yhteiskuntaa.  Merkittävin  muutos

tietoyhteiskuntaan siirryttäessä  tapahtuukin  meissä  ihmisissä,  tavassamme olla, elää  ja

tehdä työtä.

Tietoyhteiskuntakeskustelu  on  kohdannut  myös  vahvaa  kritiikkiä.  Jotkut  tutkijat  ovat

sitä mieltä, ettei sellaista yhteiskuntaa kuin tietoyhteiskunta ole edes olemassa. Tietoyh

teiskunnan  arvostelu  onkin  usein  teknisten  ajattelutapojen  kyseenalaistamista.  Kuten

edellä  totesin,  tietoyhteiskuntakeskustelua  käydään  usein  teknologian  ja  tekniikan  eh

doilla. Niinpä  tietoyhteiskuntakritiikki kohdistuu usein  tietoyhteiskunnan taustalla  vai

kuttavaan  teknokraattiseen  ajatusmalliin.  Tämän  ajatusmallin  mukaan  tietokoneet  ja

tietoverkot  ovat  ratkaisevia  tekijöitä  paremman  yhteiskunnan  kehittämisessä,  ja  tämä

taas ei  johda aitoon tietoyhteiskuntaan. Haasteena onkin pyrkiä tiedon ja ymmärryksen

yhteiskuntaan, joka vasta on aito tietoyhteiskunta. On mietittävä, miten koneet ja laitteet

palvelisivat ihmistä, eikä muokattava ihmisestä koneiden ja laitteiden mukaista. (Seppä

nen 2003, 11.) Tietoyhteiskunta on kuitenkin vain teoreettinen käsite.  Ihmisille on tär

keämpää se, minkälaista hyvinvointia tietoyhteiskunta tuottaa ja miten teknologiaa käy

tetään.
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1.5 Visioita tietoyhteiskuntakehityksestä

Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Suomen kansallinen tietoyhteiskuntastrategia, Valtiovarainministeriön  johdolla  laadittu

raportti Suomi tietoyhteiskunnaksi  kansalliset linjaukset,  ilmestyi ensimmäisen kerran

tammikuussa  1995.  Siinä  esitetään  kansallisia  tietoyhteiskuntakehityksen  linjauksia,

periaatteita ja päämääriä. Raportti luo vision tulevaisuuden verkostomaisesti toimivasta

tietoyhteiskunnasta,  Suomesta,  joka  on  maailman  johtavia  tieto  ja  viestintätekniikan

soveltajia  ja  jossa tietoteollisuus on merkittävin elinkeino. Suomen tietoyhteiskuntake

hityksen viisi toimintalinjausta olivat:

 tietotekniikka  ja  tietoverkot  elinkeinoelämän  ja  julkisen  sektorin  uudistamisen
työvälineeksi

 tietoteollisuudesta Suomen tulevaisuuden tärkeä elinkeino
 tieto ja viestintätekniikan ammattiosaamiseen kilpailukuntoa ja huippuja
 tietoyhteiskuntapalvelujen käyttömahdollisuudet ja perustaidot kaikille
 Suomen tietoinfrastruktuuri kaikilta osin kilpailu ja palvelukykyiseksi
(Valtiovarainministeriö 1996, 1320)

Ensimmäinen  valtiollinen  tietoyhteiskuntastrategia  painottaa voimakkaasti  teknologiaa

ja taloutta. LamaSuomen talous piti saada kuntoon, ja teknologia nähtiin avaintekijänä

maailmantaloudessa  menestymiselle.  Tietotekniikkaa  soveltamalla  pyrittiin  luomaan

mahdollisuudet menestyä  erityisesti globaalissa talouskilpailussa. Osittain tämä  tavoite

onkin saavutettu. Strategian  linjauksista toinen  ja kolmas kohta ovat nykyään  jo toteu

tuneet Nokian sekä sen imussa kukoistavan muunkin elektroniikkateollisuuden ansiosta

(Karvonen  2000,  264.)  Muiden  tavoitteiden  toteutuminen  on  sen  sijaan  kauempana.

Esimerkiksi tietoyhteiskuntapalvelujen käyttömahdollisuuksia ja perustaitoja ei ole vielä

pystytty takaamaan läheskään kaikille. Suomessa pääkaupunkiseudulla asuva väestö on

tietotekniikan käytössä  huomattavasti  edellä PohjoisSuomessa  ja  ItäSuomessa asuvia

maanmiehiään. (Lintilä ym. 2000, 58.)

Vuoden  1995  tietoyhteiskuntastrategia  kohtasi  pian  ilmestymisensä  jälkeen  kovaakin

kritiikkiä. Sitä moitittiin  liian  talous  ja  tekniikkapainotteiseksi eikä sen koettu olevan

ihmisten  tarpeista  lähtevä  (Karvonen  2000,  265).  Tekninen  kehitys  oli  myös  edennyt

nopeasti  ja  strategia  alkoi  olla  ajastaan  jäljessä.  Niinpä  uusi  tietoyhteiskuntastrategia,

joka  oli  laadittu  Suomen  itsenäisyyden  juhlarahaston  Sitran  johdolla,  ilmestyikin  jo
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vuonna 1998. Uusi tietoyhteiskuntastrategia pyrki paremmin huomioimaan kansalaisten

tarpeet tietoyhteiskuntakehityksessä,  josta esimerkkinä paikallistason demokratia (Kar

vonen 2000, 264265.) Sitran raportti Elämänlaatu, osaaminen ja kilpailukyky. Tietoyh

teiskunnan strategisen kehittämisen  lähtökohdat  ja päämäärät koostuu paristakymme

nestä  raportista,  jotka käsittelevät  mm.  verkkokauppaa,  tietovarantojen hyödyntämistä,

osaamista ja arvojen moninaisuutta. Kuten jo nimestä voidaan päätellä, raportti korosti

edeltäjäänsä enemmän pehmeitä arvoja ja kansalaisten näkökulmaa tietoyhteiskunnassa.

Lisäksi raportissa on, toisin kuin edeltäjässään, mietitty myös tulevaisuuden uhkakuvia.

Raportin tietoyhteiskunnan kehittämisen päämäärinä ovat:

 lisätä hyvinvointia sekä tarjota työtä ja toimeentuloa
 tarjota  tasapuolisia  mahdollisuuksia  tiedon  hankinnassa  ja  hallinnassa  sekä

osaamisen kehittämisessä
 parantaa yrittämisen edellytyksiä, toiminnan kilpailukykyä ja työelämän laatua
 lisätä kaikkien ihmisten vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan mahdollisuuksia
 vahvistaa demokratiaa ja kansalaisten yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdolli

suuksia
 parantaa turvallisuutta ja yksilön tietosuojaa sekä asemaa kuluttajana
 kehittää palveluja ja kulttuuritarjontaa sekä lisätä kansainvälistä vuorovaikutusta
 lisätä innovatiivisten yritysten kiinnostusta sijoittua Suomeen
 vähentää alueellista eriarvoisuutta
 tukea kestävän kehityksen tavoitteita
(Elämänlaatu, osaaminen ja kilpailukyky 1998.)

Tavoitteet ovat hengeltään siis varsin erilaisia kuin 1995 julkaistussa raportissa. Ne ovat

ihmisläheisiä, yksilön ja kansalaisen huomioon ottavia. Tietoyhteiskuntaa tulisi kehittää

ihmisten  tarpeista  lähtien  eikä  vain  talouden  näkökulmista.  Raportti  peräänkuuluttaa

”ihmisystävällistä” tietoyhteiskuntakehitystä,  joka on myös nykyisten tietoyhteiskunta

kehityslinjausten  mukaista.  Tietoyhteiskuntaohjelmissa  tietoyhteiskunta  mielletään

usein  kuitenkin  informaatioyhteiskuntana,  koulutuksen,  tietoteknologian  käyttöönoton

ja  tietotyön  yhteiskuntana,  ja  nämä  painotukset  näkyvätkin  ohjelmissa  ja  strategioissa

yleensä eniten (Tapper 2003,15).

Elämänlaatu, osaaminen ja kilpailukyky raportissa  kiinnitetään edelleen huomiota jul

kisen  sektorin  uudistumiseen  tietotekniikan  avustuksella.  Julkisen  sektorin  tehtäväksi

nimetään  ”kehittää  tietoyhteiskunnan  toimintapuitteita  sekä  kansalaisten  että  yritysten

tarpeisiin lainsäädännön, tutkimuksen ja koulutuksen keinoin” sekä ” edistää palveluky

kyisen  teknologian  ja  infrastruktuurin kehittymistä”. Vaikka nykyinen  tekniikka onkin

riittävän  kehittynyttä,  jotta  strategioiden  julkista  sektoria  koskevat  tavoitteet  voitaisiin
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toteuttaa, pullonkaulana ovat työntekijöiden asenteet ja osaamisvaje. Sähköisten palve

luiden kehittämisen esteenä on osaavan henkilöstön puute. Asiakkaat mm. vaativat pal

velua  verkon  kautta  ja  lähettävät  sähköpostia.  Työntekijän  on  pysyttävä  kehityksessä,

jotta  hän  pystyisi  palvelemaan  asiakkaita  uusilla  tavoilla.  Työntekijöiden  tulee  osata

käyttää tietotekniikkaa hyväkseen monipuolisesti, muuten asiakkaiden kanssa voi joutua

noloihin tilanteisiin. Ilman lisäkoulutusta ei palveluja ja työtapoja pystytä muuttamaan.

Kyse  on  kuitenkin  suuremmasta  ongelmasta  kuin  vain  henkilökunnan  tietoteknisistä

taidoista. Tietoyhteiskuntateemoja ei yleensä pidetä organisaatioiden kehittämisstrategi

oissa  keskeisinä  eikä  henkilökuntaa kouluteta  hyödyntämään  tietotekniikkaa  työssään.

Muutoksen  tulisikin  tapahtua  ennen  kaikkea  organisaation  ylemmillä  tasoilla.  Myös

positiiviset  kokemukset  tietotekniikan  hyödynnettävyydestä  työtehtävissä  ovat  avain

asemassa  työtapojen  muuttamisessa.  Asiakkaille  tarjottavat  sähköiset  asiointipalvelut

kehittyvät nopeammin sitä kautta, että henkilökunta saa hyviä kokemuksia verkkopalve

luista ja kehittyy itse verkon käyttäjänä. (Saarinen 2002, 4.)

Sosiaali ja terveydenhuollon tietoyhteiskuntastrategia

Kansallisessa  vuoden  1995  strategiassa  annetaan  keskeinen  rooli  julkiselle  sektorille.

Julkishallinto oli ja on edelleen keskeinen tietoteknologian käyttäjä ja samalla sen käy

tön edistäjä kansallisella tasolla (Tapper 2003, 24). Kansallisen tietoyhteiskuntastrategi

an  ilmestymisen  jälkeen  eri  ministeriöt  ryhtyivätkin  valmistelemaan  omia  strategioita.

Sosiaali ja terveysministeriö asetti 1995 huhtikuussa työryhmän pohtimaan sosiaalitur

van  saatavuutta,  laatua  ja  tehokkuutta  parannettavuutta  uuden  tietotekniikan  avulla.

Työryhmän  loppuraportti, Sosiaali  ja  terveysministeriön  tietotekniikan  hyödyntämis

strategia,  julkaistiin helmikuussa 1996. Raportin kirjoittamisen aikoihin,  lamaajan jäl

kimainingeissa,  hyvinvointivaltion  säilymisen  haasteena  oli  laaja  työttömyys.  Tämän

lisäksi  tulevien  vuosikymmenien  aikana  tapahtuva  väestön  ikärakenteen  muutos  asetti

uusia vaatimuksia hyvinvointivaltion palveluille. Lähiaikoina sosiaali  ja  terveyspalve

lujen kysyntä kasvaa  väestön  vanhenemisen seurauksena,  mutta  samaan  aikaan  niiden

toteuttamiseen varatut rahasummat pienenevät. Raportissa todetaankin, että hyvinvoin

tiyhteiskunta on mahdollista ylläpitää ottamalla sosiaali  ja terveyspalveluissa käyttöön

uutta teknologiaa. Pelkkä teknologian käyttöönotto ei kuitenkaan riitä, vaan on kehitet

tävä  ja  uudistettavia  myös  toimintoja.  Tavoitteena  on  luoda  Suomesta  vuorovaikuttei

sesti  toimiva  verkostoyhteiskunta.  Sosiaali  ja  terveydenhuollon  tietoyhteiskuntahank

keiden tukemiseksi olisi raportin mukaan varattava talousarviosta määräraha, jotta hyö
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dyntämisstrategia voitaisiin käytännössä toteuttaa. (Sosiaali ja terveysministeriön tieto

tekniikan hyödyntämisstrategia 1996.)

Sosiaali ja terveysministeriön tietotekniikan hyödyntämisstrategian keskeiset linjaukset

ja tavoitteet ovat seuraavat :

1. Tietoyhteiskunta kaikille

Sosiaali ja terveysala pyrkivät omalta osaltaan ehkäisemään tietoyhteiskun
nasta  syrjäytymistä  huolehtimalla  siitä,  että  tietotekniikan  ja  teknologian
käyttöönotto tapahtuu tasapuolisesti kautta maan ja yhteiskunnan eri ryhmi
en tarpeet otetaan huomioon uuden teknologian käyttöönotossa.

2. Saumattomat palveluketjut

Sosiaali ja terveysalalla on tavoitteena siirtyä organisaatiokeskeisistä palve
luista saumattomiin palveluketjuihin, jossa asiakkaan hoitoprosessia suunni
tellaan  ja  hallitaan  kokonaisvaltaisesti.  Tietojärjestelmiä  kehitetään  tuke
maan tätä saumatonta palveluketjua.

3. Sosiaali ja terveyspalvelujen verkostoituminen tietoverkkojen avulla

Verkostoitumalla pyritään luomaan uusia toimintamalleja niin kuntien sisäl
lä kuin kuntien keskenkin. Verkostoitumisen perusyksikkönä on kunta, mut
ta  erityisesti  tietoverkkojen  avulla  verkostoituminen  on  mahdollista  myös
kuntayhtymien  ja  yhteistoimintaalueiden  kesken.  Kuntien  tehtävänä  olisi
kin rakentaa verkostoitumista tukevia tietoverkkoja.

4. Kansalaisten toimintamahdollisuuksien parantaminen

Strategian  tavoitteena  on  myös kehittää  asiakkaan  ja kansalaisen  toiminta
mahdollisuuksia  ja  mahdollisuuksia  vaikuttaa  ja  osallistua  häntä  koskeviin
päätöksiin. Tässä tehtävässä tietoverkot voivat tarjota merkittäviä palveluja,
ja tietotekniikka ja teknologia auttavat asiakkaan itsenäistä suoriutumista ja
omassa kodissaan selviytymistä. Myös ennalta ehkäisevä työ tehostuu tieto
verkko  ja  multimediapalvelujen  avulla,  jolloin  kaksisuuntainen  viestintä
mahdollistuu.

5. Kehittää tietosuojaa ja tietoturvaa

Erilaiset  tietoverkot  ja  järjestelmät aiheuttavat kuitenkin  riskin  tietosuojan
kannalta. Asiakkaasta on palveluprosessin eri vaiheissa tärkeä saada tarpeel
liset tiedot, mutta samalla henkilökohtaisten ja arkaluonteisten tietojen mää
rä saattaa kasvaa. Näitä tietoja saatetaankin käyttää vääriin tarkoituksiin tai
niitä  voidaan  käyttää kansalaisten  kontrolloimiseen.  Palvelut  ja  tietojärjes
telmät on tärkeää toteuttaa hyvän tietosuojakäytännön mukaisesti.

6. Kehittää tietojärjestelmien integraatiota ja yhteensopivuutta

Tietojärjestelmien kansallinen koordinointivastuu on sosiaali  ja  terveysmi
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nisteriöllä.  Pyrkimyksenä  on  järjestelmien  avoimet,  yhteensopivat  ja  stan
dardisoidut  kokonaisuudet,  jotka  yritykset  toteuttavat  kuntien  vaatimusten
mukaisina.

7. Osaava ja jaksava henkilöstö

Teknologiset muutokset aiheuttavat myös muutoksia töiden organisoinnissa
ja työnjaossa. Olisikin tärkeä huolehtia siitä, että henkilöstöllä on valmiudet
omaksua uutta teknologiaa.

8. Tiedon ja osaamisen hyödyntäminen

Tietoverkoissa tulisi olla sosiaali  ja terveysalalle multimedian tai virtuaali
todellisuuden avulla toteutettuja tietotuotteita ja palveluita. Niitä voisi hyö
dyntää ehkäisevässä  työssä  tai  ne voisivat omalta osaltaan  tukea asiakkaan
itsenäistä suoriutumista.

9.  Edistää  sosiaali  ja  terveydenhuollon  tietoteknologiatutkimusta  ja  

osaamista

Sosiaali ja terveysalan tietoteknologiaosaamisen tukemiseksi olisi perustet
tava kansallisella tasolla toimiva osaamiskeskus,  jonka tehtävänä olisi edis
tää tietoteknologiatutkimusta ja osaamista.

10. Vahvistaa hyvinvointiklusteria

Sosiaali  ja  terveysministeriö  tutkii  ja  kehittää  sosiaaliturvan  telematiikkaa
yhdessä TEKESin liikenneministeriön, kauppa ja teollisuusministeriön sekä
opetusministeriön kanssa.

Tietotekniikan  hyödyntämisstrategia  keskittyy  melko  pitkälti  laman  ja  suurtyöttömyy

den  aiheuttaman  julkisen  sektorin  rahoituskriisin  ratkaisemiseen  uuden  teknologian

avulla. Suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä perustuu pohjoismaiseen hyvinvointivalti

oon,  jonka  keskeisiä  tekijöitä  ovat  laaja  sosiaaliturva,  yhteiset  ja  tasaarvoiset  julkiset

palvelut,  sosiaaliturvan  tason  riittävyys  sekä  hyvinvointipalvelujen  tuottamisen  hajau

tus. Hyvinvointiyhteiskuntaan kuuluu se, että pyritään ehkäisemään kansalaisten syrjäy

tymistä ja luomaan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet toimia ja elää. Raportin lähtökoh

tana  on,  että  suomalainen  sosiaaliturva  tukeutuu  jatkossakin  julkiseen  sektoriin,  jota

yksityisen sektorin palvelut täydentävät.

Julkisen  sektorin  tilanteen  odotetaan  vaikeutuvan  väestön  ikääntymisen  myötä,  jolloin

yksityisen,  julkisen  ja  kolmannen  sektorin  työpanos  ei  enää  riitä  palvelujen  tuottami

seen. Palvelutarpeiden kasvuun voidaan vastata uuden teknologian avulla kehitettävien

uudenlaisten palvelurakenteiden  ja – muotojen kehittämisellä. Teknologia nähdään yh
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tenä  oljenkortena,  joka  mahdollistaa  entisen  kaltaisten  hyvinvointipalvelujen  säilymi

sen. Tavoitteena ei ole niinkään säästää korvaamalla ihminen koneella vaan hillitä tule

vaisuuden työvoiman tarvetta. Tietoyhteiskuntakehitys nähdään mahdollisuutena kehit

tää  sosiaali  ja  terveydenhuoltoa  laadukkaammaksi  ja  asiakkaiden  tarpeet  paremmin

huomioon  ottavaksi.  Sosiaalialan  tietoteknologian  hyödyntämisstrategian  mukaan  tek

nologian käyttö parantaa asiakkaan omatoimisuutta, osallistumista ja valinnan mahdolli

suuksia. Uuden teknologian käyttöönoton lisäksi tavoitteena on tuloksellisuuden paran

taminen ja sosiaali ja terveystoimen organisaatioiden uudistaminen. Keskeisiä tavoittei

ta  ovat  asiakkaan  hoitaminen  saumattomassa  palveluketjussa  sekä  palvelujärjestelmän

kehittäminen  vastaamaan  väestön  ikääntymisestä aiheutuvaa palvelujen kysynnän kas

vua. (Sosiaali ja terveysministeriön tietotekniikan hyödyntämisstrategia 1996.)

Raportissa  todetaan,  ettei  uuden  teknologian  käyttöön  siirrytä  hyppäyksenomaisesti,

vaan  käyttöönotto  tapahtuu  asteittain  ja  pitkän  ajanjakson  kuluessa.  Nyt  kahdeksan

vuotta strategian  julkaisemisen  jälkeen onkin aiheellista pohtia, mitä sosiaali  ja  terve

ysalalla  on  tapahtunut  tässä  ajassa.  Edellä  esitetyt  tavoitteet ovat  yhä  melko  kaukana.

Sosiaali ja terveysalalla ei ole pystytty luomaan uusia toimintatapoja ja ottamaan käyt

töön uutta teknologiaa niin tehokkaasti kuin hyödyntämisstrategia vuonna 1996 arvioi.

Suomessa on satoja esimerkkejä tietotekniikan käytöstä hyvinvointisovelluksiin, ja mo

net niistä ovat innovatiivisia ja uusia toimintatapoja etsiviä, mutta se verkostoitunut yh

teiskunta, josta hyödyntämisstrategiassa puhutaan, on yhä kaukana (Castells & Himanen

2001, 101).

Tänä  vuonna  (2005)  sosiaali  ja  terveysministeriö  julkaisi  Heli  Sahalan  kirjoittaman

Tietoteknologian käytön edistäminen raportin,  jossa käydään  läpi  nykyistä  tietotekno

logian hyödyntämistilannetta  ja pohditaan, mitä eri  toimenpiteitä  tietoteknologian käy

tön edistäminen sosiaalihuollossa  edellyttää. Raportissa  todetaan, että  sosiaalialan pal

veluiden  kehittämisessä  keskeistä  on  ensin  kerätä  tietoa  palvelutarpeesta  ja  palvelujen

vaikuttavuudesta ja tuloksista. Palvelutarpeiden määrittelyn kautta voidaan miettiä, mi

ten  tietojärjestelmien  avulla  voidaan  vastata  tähän  palvelutarpeeseen.  Raportissa  tode

taan, että tulevaisuudessa moniammatillinen ja –toimijainen työ lisääntyy, mikä luo uu

sia vaatimuksia käytettäville tietojärjestelmille. Nykyään jokaisella kunnalla  ja toimija

taholla  on  yleensä  omat  tietojärjestelmänsä,  eivätkä  ne  ole  yhteensopivia.  Aito  mo

niammatillinen työ taas ei ole mahdollista, ennen kuin tieto liikkuu toimijoiden kesken,

joten järjestelmien käyttölaajuuksia olisi laajennettava. Sosiaalialalla onkin selkeä tarve
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tietojärjestelmien yhtenäisiin  sisältömäärityksiin  ja  toistensa kanssa yhteensopiviin tie

tojärjestelmiin.  Kehittämistyö  tulisi  tehdä  valtakunnallisella  tasolla.  Myös  sosiaalialan

työntekijöiden  tietotekniikkaosaamista olisi kehitettävä  ja  työntekijät olisi  saatava  mu

kaan tietojärjestelmien kehittämistyöhön. (Sahala 2005)

Sahala (2005) toteaa, että sosiaalialan ammattilaiset tarvitsevat myös ajantasaisia tieto

palveluja.  Sosiaalialalle  onkin  tulossa  oma  sosiaaliportaali,  Sosiaaliportti

(http://www.sosiaaliportti.fi). Sosiaaliportti on sitä valmistelevan Stakesin wwwsivujen

mukaan  (http://www.stakes.fi/ekonsultaatio/sosiaaliportti/)  tarkoitettu  sosiaalityönteki

jöiden  omaksi  foorumiksi,  johon  on  koottu  mm.  sosiaalialan  tiedonlähteitä,  keskeistä

ammattitietoa, alan uusinta tutkimustietoa ja tietoa myös harvoin eteen tulevista erityis

kysymyksistä.  Valtakunnallinen  sosiaalityön  portaali  on  kaikille  avoin  ja  maksuton.

Toivottavasti Sosiaaliportin kautta sosiaalialan ammattilaiset alkavat  todella hyödyntää

tietoverkkojen mahdollisuuksia. Kun tietoverkkojen käytön hyödyt oman työn kannalta

konkretisoituvat, niiden hyödyntäminen luultavasti yleistyy.

http://www.sosiaaliportti.fi
http://www.stakes.fi/ekonsultaatio/sosiaaliportti/
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2 HYVINVOINTIVALTIO JA TIETOYHTEISKUNTA

21.vuosisadan lukutaidottomat eivät ole niitä,
jotka eivät osaa lukea ja kirjoittaa,
vaan niitä, jotka eivät osaa oppia ja uudelleen oppia.
Alvin Toffler

2.1 Hyvinvointivaltio umpikujassa

Hyvinvointivaltion katsotaan syntyneen Saksassa 1800luvun  lopulla,  jolloin säädettiin

ensimmäiset sosiaalivakuutuslait. Teollistuminen synnytti uudenlaisia riskejä (mm. työ

tapaturmat, työttömyys  ja vanheneminen),  ja niihin piti myös varautua uudella tavalla.

Samoihin aikoihin Euroopassa kansallisvaltiot muodostuivat ja lujittuivat ja suhtautumi

sessa valtion rooliin tapahtui muutoksia. Valtio oli siihen asti ollut lähinnä kansantalou

den  ylläpitäjänä,  mutta  teollistumisen  myötä  se  alettiin  nähdä  myös  kansalaisten  toi

meentulon  ja  integraation edistäjänä. Vähitellen 1900luvun alussa  sosiaalivakuutukset

levisivät  muuallakin Eurooppaan. Varsinainen  hyvinvointivaltion  leviämisen aikakausi

oli toisen maailmansodan jälkeinen nopean talouskasvun ajanjakso, jonka myötä hyvin

vointivaltio laajeni nopeasti kautta LänsiEuroopan kapitalististen demokratioiden. (Ko

sonen 1997, 1114.)

Hyvinvointivaltion käsite on muuttunut aikojen saatossa. Aluksi hyvinvointivaltion tun

nusmerkit täytti se, että oli säädetty sosiaalivakuutuslakeja. Nykyisin käsite on laajempi.

Hyvinvointivaltiolla  tarkoitetaan  yhteiskuntaa,  jossa  valtio  hoitaa  suurimman osan  hy

vinvointipalveluista,  tai  valtiota,  jonka  tehtävissä  keskeisellä  sijalla  on  hyvinvoinnin

edistäminen. Hyvinvointivaltio tarjoaa luontaisetuja, verohelpotuksia ja palveluita, jois

ta kaikki kansalaiset hyötyvät. Hyvinvointivaltion tunnusmerkit ovat melko arvosidon

naisia, mutta niihin  liitetään yleensä kaksi piirrettä:  sosiaaliset oikeudet sekä tasaarvo

hyötyjen ja taakkojen jakamisen suhteen. Hyvinvointivaltion tilaa voidaan tutkia tarkas

telemalla  näitä  kahta  tekijää.  Sosiaaliset oikeudet  ovat oikeuksia  sosiaalisiin  tulonsiir

toihin ja palveluihin. Hyvinvointivaltiota tarkasteltaessa keskeistä on se, kuinka korvaa

via  tulonsiirrot  ovat  ja  kuinka  laadukkaita  ovat  tarjolla  olevat  palvelut.  Tasaarvolla

hyötyjen ja taakkojen suhteen puolestaan tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, miten tasa

arvoisesti tulojen, palvelujen ja verojen jako suoritetaan. Perinteisesti eri tuloryhmien ja

yhteiskuntaluokkien välisiä kuiluja on tasoitettu juuri hyötyjen  ja taakkojen uudelleen

jaolla. (Kosonen 1997, 1114.) Lisäksi hyvinvointivaltion kehittyneisyyden astetta voi
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daan mitata tarkastelemalla sitä, miten suuri osa bruttokansantuotteesta kuluu sosiaali

menoihin (Kosonen 1989, 27).

Suomi on perinteisesti ollut kehittynyt hyvinvointivaltio, jossa julkisten sosiaalimenojen

osuus  on  ollut  korkea.  Teknologisen  kehityksen  mukanaan  tuoma  tuottavuuden  sekä

tulotason  nousu  ovat  mahdollistaneet  hyvinvointivaltion  kehityksen  ja  pysyvyyden.

Olemme saaneet nauttia mm. edullisesta ja laadukkaasta terveydenhuollosta,  ilmaisesta

koulutuksesta  sekä  lisääntyneestä  vapaaajasta  materiaalisesta  kulutuksesta  tinkimättä.

Lähiaikoina sotien  jälkeen syntyneet suuret ikäluokat tulevat kuitenkin eläkeikään. Sa

maan aikaan odotettavissa oleva elinikä kasvaa jatkuvasti ja joidenkin ennusteiden mu

kaan puolet viime vuonna (2004) syntyvistä lapsista elää jopa satavuotiaaksi asti. Odo

tettavissa  onkin,  että  yli  75vuotiaiden  osuus  väestöstä  kaksinkertaistuu  seuraavien  30

vuoden aikana (Järvelä, Lankinen, Seppänen & Tinnilä 2001, 99). Kun tiedossa on se,

että yli 75vuotiaat kuluttavat suurimman osan terveyspalveluista, tuloksena on mahdo

ton yhtälö: nykyisellä palvelutasolla  hoitoa ei  tulevaisuudessa riitä kaikille. Samankal

tainen suuntaus on havaittavissa sosiaalipalveluiden puolella. Suomalainen hyvinvointi

valtio  on  viime  vuosikymmenen  aikana  ajautunut  vaikeaan  taloudelliseen  ahdinkoon

joukkotyöttömyyden  ja  valtionvelan  supistamispyrkimysten  seurauksena  (Kosonen

1997, 7), ja väestön ikääntyminen syventää tätä ahdinkoa entisestään.

Antti Hautamäki (2003) toteaa nykyisen kaltaisen hyvinvointiyhteiskunnan olevan um

pikujassa. Työttömyyden kasvun ja väestön ikääntymisen vuoksi julkishallinnon menot

kasvavat,  jolloin  taas  kasvavat  paineet  verojen  nostamiseksi.  Verojen  noston  myötä

puolestaan talouskasvu vaikeutuu. Näin saadaan aikaiseksi noidankehä,  josta on vaikea

irtautua. Julkisen talouden tasapainon säilyttäminen ja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpito

ei ole mahdollista  ilman julkisen sektorin rakenteiden perusteellista uudistamista. Hau

tamäki  esittää  julkisen  hallinnon  tehostamista  rakennereformin  avulla.  Erityisesti  olisi

tehtävä  töitä  tuottavuuden nostamiseksi. Kun  elinkeinoelämässä  tuottavuus on noussut

teollisuudessa  jopa kymmenkertaiseksi  viimeisten  20  vuoden  aikana,  julkisen  sektorin

tuottavuus  on  saman  ajanjakson  aikana  pysynyt  paikoillaan.  Syynä  tähän  on  se,  että

elinkeinoelämässä on aktiivisesti otettu käyttöön ja sovellettu tieto ja viestintäteknolo

giaa. Julkinen sektori puolestaan ei ole kyennyt ottamaan tietoteknologiaa tehokkaaseen

käyttöönsä. Vaikka julkisella sektorilla on laitteita ja teknistä infrastruktuuria riittävästi,

niitä  ei  pystytä  hyödyntämään  täysipainoisesti.  Syynä  tähän  on  se,  että  toimintatavat

eivät ole uudistuneet vastaamaan informaation aikakauden toimintamalleja. Tietotekno
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logian  hyödyntämisen  epäonnistuminen  näkyy  julkisen  sektorin  tehottomuutena.  Jul

kishallinnon puolella tarvitaankin perusteellista rakennereformia ja toimintatapojen uu

distamista,  mikäli  Suomessa  halutaan  edelleen  asua  hyvinvointivaltiossa.  (Hautamäki

2003, 102103.) Erityisesti syrjäseuduilla ja muuttotappiollisissa kunnissa uusia keinoja

tarvitaankin kipeästi. Turvapuhelimet, verkkolääkärin vastaanotot  ja esimerkiksi Rova

niemen kaupungin sähköinen palvelujärjestelmä, muutamia mainitakseni, ovatkin kehit

tämässä tulevaisuuden yhteiskunnallisia palveluja.

2.2 Suomalainen hyvinvointivaltion tietoyhteiskuntamalli

Castellsin  ja Himasen mukaan (2001)  mukaan  tietoyhteiskunnaksi  voidaan kutsua yh

teiskuntaa,  jossa  informaatioteknologiassa on  vahva  tuotanto, osaaminen  ja  infrastruk

tuuri.  Lisäksi  voidaan  tarkastella  taloutta,  yhteiskunnan  avoimuutta  ja  hyvinvointia  ja

näiden tekijöiden perusteella  voidaan erotella erilaisia  tietoyhteiskuntamalleja. Castells

ja  Himanen  nostavat  esiin  erityisen  suomalaisen  tietoyhteiskuntamallin,  jonka  erityis

piirteenä on  korkean  ITalan  osaamisen  yhdistyminen  tasaarvoiseen  hyvinvointivalti

oon. Suomi on kautta historiansa ollut köyhä maa,  jonka on vasta maailmansotien  jäl

keisistä tuhoista toipumisen jälkeen ollut mahdollista alkaa rakentaa hyvinvointiyhteis

kuntaa. Myös tietoyhteiskunta on rakennettu lähimpien vuosikymmenten aikana, 1960

80luvuilla. (Castells & Himanen 2001, 5, 82.)

Suomalaisessa  tietoyhteiskuntamallissa  erityistä  on  se,  että  meillä  hyvinvointivaltio

toimii  kilpailukykyä  edistävänä  tekijänä.  Hyvinvointivaltion  perustehtävät  eli  sosiaali

nen  inkluusio  ja  heikommista  huolehtiminen  eivät  niinkään  rasita  taloutta  verotuksen

muodossa,  vaan  ne  tukevat  oleellisesti  talouden  muodostumista.  Suomessa  valtio  on

myös  keskeinen  tietoyhteiskunnan  toimija  elinkeinoelämän  ja  vapaan  kilpailun  piiriin

kuuluvien organisaatioiden lisäksi. Suomessa onkin onnistuttu integroimaan tietoyhteis

kunta  ja  hyvinvointivaltio  poikkeuksellisen  hyvin.  Maailmanlaajuisesti  vertailtaessa

suomalainen  malli  on  erikoinen  siitä  syystä,  ettei  se  rakennu  ainoastaan  kapitalistisen

järjestelmän ja markkinavoimien varaan. (Castells & Himanen 2001, 5,15.)

Suomen  malli  on  poliittisesti  avoin,  hyvinvoinnille  perustuva  yhteiskunta  (Castells  &

Himanen 2001, 1920). Poikkeuksellisen siitä tekee se, että suomalainen tietoyhteiskun

ta luo hyvinvointivaltion taloudellisen pohjan. Pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa ei

olisi  varaa  ylläpitää  ilman  verotuloja.  Jotta  järjestelmä  toimisi,  tietoyhteiskunnan  on
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tosin kasvettava nopeammin kuin hyvinvointiyhteiskunnan kulujen, eli tuottavuuden on

oltava nousujohteista. Ellei näin ole, verot nousevat kohtuuttoman suuriksi, ja tätä kan

salaiset taas eivät hyväksy. Castells  ja Himanen toteavatkin Suomea esimerkkinä käyt

täen, että hyvinvointivaltio ja tietoyhteiskunta liittyvät kiinteästi toisiinsa. Heidän teesi

nään on, että pitkälle kehittyneen hyvinvointivaltion toiminnan edellytys on menestyvä

tietoyhteiskunta. Mikäli  halutaan  turvata hyvinvointivaltion säilyminen, olisi  siis kehi

tettävä  tietoyhteiskuntaa.  Tietoyhteiskunta  ei  kuitenkaan  automaattisesti  synny  hyvin

vointivaltiosta, vaan sen syntyyn vaikuttavat tekijät ovat muualla. (Castells & Himanen

2001, 8687.)

2.3 Digitaalinen kahtiajako

Tietoyhteiskuntakehitystä  globaalilla  tasolla  tarkasteltaessa  huomataan,  että  erot  länsi

maiden  ja kehitysmaiden välillä ovat suuret. Suurin osa eurooppalaisista nauttii kohta

laisen korkeasta elintasosta. Heihin verrattuna monissa muissa osissa maailmaa väestö

on epätasaarvoisessa asemassa niin  tulotason, elintason kuin tietoyhteiskunnan saavu

tettavuudenkin suhteen. Kohuttu ITbuumi ohitti esimerkiksi Afrikan lähes täysin. Tie

toyhteiskunta,  tai  pikemminkin  sen  puuttuminen,  on  aiheuttanut  maailmanlaajuisesti

sosiaalisen  ekskluusion  eli  syrjäytymisen  kasvua.  Hyvinvoinnin  ja  informaation  aallot

ovat yksinkertaisesti ohittaneet tietyt alueet. Esimerkiksi Saharan eteläpuolinen Afrikka

on lähes kokonaan jäämässä tietoyhteiskuntakehityksen ulkopuolelle. Tietoteknologisen

infrastruktuurinkin  rakentaminen  tai  käyttö  on  siellä  lähes  mahdotonta,  sillä  suurilla

alueilla ei voida taata edes säännöllistä sähköverkon toimintaa. Kun teesinä on, että in

formaatioteknologian  käyttöönotto  ja  hyväksikäyttö  muodostavat  hyvinvoinnin,  vallan

ja tiedon kasvua, on oletettavaa, että Afrikka  jääkin merkittävästi  jälkeen eurooppalai

sesta hyvinvoinnista. (Castells 1998, 9095.)

Suurella  osaa  maapalloa  ei  ole  edes  olemassa  teknologista  perusinfrastruktuuria,  joka

mahdollistaisi  kommunikoinnin,  innovaatioiden  teon,  tuottamisen,  kulutuksen  tai  edes

elämisen  nykyaikaisessa  maailmassa,  ja  vain  pieni  osa  populaatiosta  voi  halutessaan

verkostoitua  globaalisti  uuden  informaatioteknologian  avulla  (Castells  1998,  70,  74).

Erot ovat  suuria  myös  länsimaiden  sisällä,  sillä  suurinta osaa  suomalaisista  pienipalk

kaisista ei tuo samainen ITbuumi luultavasti koskettanut millään tavalla. Uudessa ver

kostoyhteiskunnassa  käynnissä  oleva  syrjäytymisen  prosessi  koskee  niin  ihmisiä  kuin

alueitakin. Tietyissä olosuhteissa voivat kokonaiset maat, alueet, kaupungit tai kaupun
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ginosat syrjäytyä verkostoyhteiskunnasta. Tästä seuraa luonnollisesti se, että myös niillä

alueilla  asuva  väestö  syrjäytyy.  (Castells  1998,  9495.)  Miten  siis  saada  syrjäytyneet

alueet ja ihmiset mukaan uuteen tietoyhteiskuntaan? Tai miten nopeasti voimme ajatella

esimerkiksi  Saharan  eteläpuolisen  Afrikan  olevan  mukanamme  tiedon  valtateillä  tasa

vertaisena kumppanina?

Viime vuosikymmenien nopea teknologinen kehitys on nostanut esiin huolen siitä, että

teknologia on uusi syrjäytymisen  ja  luokkajaon riskitekijä. Suomi on  jo pitkään  lukeu

tunut tietoyhteiskuntien eliittiin, mutta tästä huolimatta tietoyhteiskuntakehityksen kat

sotaan lisänneen eriarvoisuutta myös Suomessa. Tietokoneistuminen muodostaakin yh

den eriarvoistumisen lähteistä yhteiskunnassamme. Teknologian käyttöönotolla pyritään

lisäämään  tasaarvoa,  mutta  sen  pelätään  lisäävän  eriarvoisuutta  ja  syrjäytyneisyyttä

asettamalla kansalaiset eriarvoiseen asemaan heidän taitojensa sekä varallisuutensa suh

teen.  Kansallisessa  tietoyhteiskuntastrategiassa  yhtenä  tavoitteena  on  tietoyhteiskunta

palvelujen  käyttömahdollisuuksien  ja  tarvittavien  perustietotekniikkataitojen  takaami

nen kaikelle väestölle (Valtiovarainministeriö 1996, 18). Pystytäänkö kuitenkaan tarvit

tavien uusien  teknologisten  taitojen opetus  tai  teknologisten  laitteiden käyttömahdolli

suudet  käytännössä  takaamaan  kaikille?  Kyse  on  tietokoneen  käyttötaidoista  mutta

myös  raaemmasta  tosiasiasta  eli  rahasta. Kuinka  monella  on  varaa  hankkia  monen  tu

hannen euron laitteistoa ja laajakaistayhteyttä kotiinsa sekä vielä koulutusta näiden lait

teiden käyttöön? Tai kuinka moni globaalisti ajatellen edes asuu yhteiskunnassa,  jossa

uusien  tietoteknologisten  laitteiden käyttö on  yleensä  mahdollista? Tietoyhteiskunta ei

siis  olekaan  kaikilla  tai  kaikkialla.  Keskusteluissa  on  heitetty  ilmaan  visio  20:80

yhteiskunnasta, jossa viidesosa kuvaa länsimaisen teknologian ja tietoverkkojen piirissä

asuvaa  väestöä.  Pieni  elitistinen  joukko  näyttää  hallitsevan  teknologiassa,  jolloin  on

syntynyt digitaalinen kahtiajako.

Alan Cooperin (1999) mukaan tekninen kehitys, teknikot ja insinöörit pystyttävät jatku

vasti  uusia  rajoja  entisten  luokka  ja  sosiaalirajojen  lisäksi,  suunnittelemalla  ja  tuotta

malla monimutkaisia ja vaikeasti käytettäviä laitteita. Ihmisten on vaikea opetella käyt

tämään  huonosti  suunniteltuja  tuotteita,  jolloin  he  ovat  vaarassa  syrjäytyä  tietoyhteis

kunnasta ja työelämästä. Hän kutsuukin ohjelmistopohjaisten tuotteiden vaikean käytet

tävyyden ja huonon vuorovaikutuksen aiheuttamaa syrjintää ohjelmistoapartheidiksi. Se

estää tavallisia ihmisiä astumasta työelämään tai osallistumasta yhteiskuntaan vain siksi,

että he eivät osaa käyttää tietokoneita tehokkaasti. Tietoyhteiskuntakehitys siis vahvis
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taa jo syrjäytyneiden ulkopuolelle jäämistä mutta luo myös uusia syrjäytymiseen johta

via  rakenteita.  (Cooper  1999,  41.)  Uuteen  teknologiaan  liittyvän  tiedon  ja  osaamisen

merkitys onkin kasvanut  ja ne  määrittelevät  ihmisen asemaa  ja arvoa työmarkkinoilla.

Ihmiset, joilla ei ole tietotekniikkataitoja, saattavat jäädä työmarkkinoiden ulkopuolelle

(Blom, Melin & Pyöriä 2001, 173). Suomessakin puhutaan kahtiajakautuneesta yhteis

kunnasta:  niistä,  jotka  pysyvät  mukana  tietoyhteiskuntakehityksessä  pysyvään,  työtä

tekevään eliittiin, ja kansaan, joka ei pysty vastaamaan työelämän uusiin vaatimuksiin ja

siitä  syystä pysyy työttömänä. Koulutus  ja riittävä tiedollinen  ja taidollinen perusta on

välttämätön jokaiselle tietoyhteiskunnan jäsenelle, ja tämä teknologinen valmius tarjoaa

mahdollisuuden osallistua niin koulutukseen kuin työelämäänkin (Tapper 2003, 16).

Juha Nurmela (1999, 239240) on tutkinut uuden tieto ja viestintätekniikan käyttäjiksi

valikoitumista ja esittää uuden tekniikan hankkimisen ja käyttämisen esteiksi seuraavia

asioita:

 olosuhteet (mm. taloudelliset resurssit)
 puutteelliset taidot ja tiedot
 epävarmuus siitä, mitä uusi tekniikka merkitsee omalle toiminnalle
 motivaation puute
 sairaus ja kyvyttömyys

Nurmelan  mukaan  edellä  mainittuja  esteitä  voidaan  kuitenkin  purkaa.  Olosuhteita  voi

muuttaa ja taitoja, tietoja sekä motivaatiota lisätä yhteiskunnan toimin. Tätä hän kutsuu

resurssiajatteluksi. (Nurmela 1999, 239240). Ihmisiä ei tulisikaan tuomita tämänhetki

sen osaamisen  ja taitojen mukaan vaan miettiä, miten tietoyhteiskunnassa toimimiseen

tarvittavia taitoja ja tietoja saataisiin lisättyä.

Tietoyhteiskuntastrategioiden kansalainen on aktiivinen toimija,  joka verkkoyhteyksien

avulla kommunikoi  ja osallistuu kansalaisyhteiskunnan toimintaan. Kansalainen on tie

toyhteiskunnassa  joustava,  muutoksiin  nopeasti  mukautuva  ja  halukas  jatkuvasti  oppi

maan uutta. Kansalainen näyttäytyy muuttumisen kohteena, muuttumisen, jota hän itse

haluaa.  Herääkin  kysymys,  mitä  tapahtuu  kansalaisille,  jotka  eivät  halua  tai  kykene

muutokseen. Onko heillä aito vapaus valita olla mukautumatta tietoyhteiskunnan tekno

logisiin vaatimuksiin, olla oppimatta tietoyhteiskunnan standardoituja taitoja? Arvoste

taanko  tietoyhteiskunnassa  lainkaan  ihmistä,  jolla  ei  ole  tietoyhteiskunnan  markkinoi

mia teknologiataitoja? (Tapper 2003, 2627)
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Kai Ekholm (2001, 3435) on  luonut uudet yhteiskuntaluokat sen mukaan, minkälaiset

valmiudet niillä on kohdata ja käyttää uutta teknologiaa. Uuden tietoyhteiskunnan kan

salaiset  jakautuvat  häneen  mukaansa  infoeliittiin,  infokuluttajiin,  infokieltäytyjiin  ja

syrjäytyjiin. Suurin osa väestöstä lukeutuu infokuluttajiin, sillä he käyttävät uutta tekno

logiaa  arjessa  ja  työelämässä  melko  sujuvasti,  siinä  missä  muitakin  kulutustuotteita.

Eliittiin  kuuluvat  taas ovat  tiedon  hallinnan  ja  teknologian  asiantuntijoita,  ja  heillä  on

suuri  kysyntä  työmarkkinoilla  ja  korkea  status  yhteiskunnassa.  Infokieltäytyjät  sen  si

jaan eivät osaa eivätkä  tahdo käyttää uutta teknologiaa  tai uusia  tiedonvälitystapoja  ja

pyrkivät  myös  välttämään  kaikkea  kosketusta  uuden  teknologian  kanssa.  Syrjäytyjät

puolestaan  joutuvat  tietoyhteiskunnan ulkopuolelle esim.  sen takia, etteivät  ikänsä, va

rattomuutensa  tai  aikaisemman  syrjäytyneisyytensä  vuoksi  pysty  omaksumaan  uusia

tietoyhteiskunnassa vaadittavia tietoja ja taitoja.

Vaikka teknologinen kehitys on nopeaa ja sen kyydissä pysyminen on monelle vaikeaa,

niin kehityksen ulkopuolelle jättäytyminen ei ehkä kuitenkaan ole välttämättä houkutte

levin vaihtoehto. Koska monet ovat jo syrjäytyneet tai todellisen syrjäytymisuhan alai

sia, olisikin todella tärkeää saada teknologisten keksintöjen ohella myös sosiaalisia kek

sintöjä joilla syrjäytymiskehitys voitaisiin estää. (Vartia & YläAnttila 1999, 67.) Työt

tömille,  maahanmuuttajille  ja  ikääntyneille  jaettavat opintosetelit ovat mielestäni askel

oikeaan suuntaan. Ei riitä, että vain osalla menee hyvin, vaan kaikista on pidettävä huol

ta    heikoimmistakin.  Tähän  ajatukseenhan  länsimainen  hyvinvointivaltio  perustaa  it

sensä.

2.4 Tietoyhteiskunnan ja hyvinvointiyhteiskunnan yhdistäminen

Suomalaisen  tietoyhteiskuntamallin  vahvuutena  Castells  ja  Himanen  pitävät  sitä,  että

julkisella taholla on ollut voimakas ja dynaaminen rooli teknologisessa innovaatiojärjes

telmässä.  Suomessa  on  kuitenkin  vahva  ristiriita  tietoyhteiskunnan  ja  teolliselta  ajalta

peräisin olevien  hallinnon  rakenteiden kesken. Hyvinvointiyhteiskunnan  ja  tietoyhteis

kunnan  yhdistämistä  hidastaa  siis  rakenteellinen  este.  Informaatioteknologian  käyttö

hyvinvointitarkoituksiin mm. terveydenhoidossa ja sosiaalisissa palveluissa on Suomes

sa  hyvin  edistynyttä,  mutta  käytännön  toteuttamisessa on  kuitenkin  ongelmia.  Yhteis

kunnan  rakenne  yksinkertaisesti  estää  innovaatioiden  toteuttamisen  käytännössä.  Ra

kenteista  suurimpana  esteenä  on  se,  että  tietoyhteiskunta  ja  hyvinvointiteknologian

käyttöönottoa  linjaavat  strategiat  eivät  ole  edenneet  mihinkään  käytännössä.  On  vain
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perustettu uusia toimikuntia kirjoittamaan uusia suunnitelmia ilman, että toteutusta olisi

niinkään pohdittu. Yksittäisen  hankkeen  toteuttaminen on Suomessa  melko  byrokraat

tista,  ja tämä ikävä kyllä toimii innovaatioiden käyttöönottoa ja toteutusta hidastavasti.

Hankkeiden organisaatiot ovat raskaita, tai sitten mukaan ei ole saatu innovatiivisia yri

tyksiä.  Hyvinvointiteknologian  hidas  kehittyminen  Suomessa  myös  osoittaa  sen,  ettei

tavoitteisiin aina uskota. Hankkeilta  näyttäisi puuttuvan dynaamisuutta  ja päätöksente

koa. Pienet ja eristyneet projektit elävät ja kuolevat julkisen rahoituksen myötä, ja niille

myönnettävä rahoitusta voidaan pitää eräänlaisena ”sosiaaliavustuksen muotona”. Kos

ka  toteutuspuolella  uuden  teknologian  käyttöönotto  edistyy  hitaasti,  Suomi  onkin  me

nettämässä etumatkaansa tietoyhteiskuntana. Suomi on tilanteessa, jossa uudet nokiat ja

uusi hyvinvointipalvelujen dynamiikan kehittäminen olisivat mahdollisia, mutta hallin

non rakenne estää sen toteuttamisen käytännössä. Suomen asema teknologisena edellä

kävijämaana on siis uhattuna. Tietoyhteiskunnan ja hyvinvointiyhteiskunnan yhdistämi

sessä  ei  riitä  se,  että  informaatioteknologiaa  käytetään  hyvinvointisovelluksiin,  vaan

hyvinvointiyhteiskunnan rakenteita tulisi uudistaa dynaamiseksi verkostoyhteiskunnak

si. (Castells & Himanen 2001, 165168.)

Tieto  ja  viestintäteknologiaa  olisi  sovellettava  innovatiivisesti  ja  laajaalaisesti  erityi

sesti julkisella sektorilla, jolloin syntyisi uudentyyppinen verkostoitunut hyvinvointiyh

teiskunta, eWelfare Society. Tarvittaisiin kuitenkin rakennereformia, jotta uudistus olisi

mahdollista. Verkostoituneen hyvinvointiyhteiskunnan osia olisivat tekninen infrastruk

tuuri eli tietoverkot sekä inhimillinen toiminta eli ihmisten ja toimijoiden väliset vuoro

vaikutusverkostot.  Näiden  osatekijöiden  avulla  olisi  mahdollista  kehittää  tehokkaat  ja

laadukkaat julkisen sektorin hallintopalvelut sekä sähköiset palvelut. Verkostoituneessa

hyvinvointiyhteiskunnassa tärkein osatekijä ei ole teknologian käyttö vaan eri toimijoi

den välinen yhteistyö ja vuorovaikutus: markkinasektorin, julkisen sektorin sekä kansa

laissektorin kumppanuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä  ja tuottamisessa. Pelkkä

teknologian  soveltaminen  ei  riitä,  vaan  ennen  kaikkea  olisi  kehitettävä  toimintatapoja

verkostoituneen  hyvinvointiyhteiskunnan  tarpeita  vastaaviksi.  Mikäli  rakennereformi

pystytään  onnistuneesti  tekemään,  julkisen  palvelun  rahoitus  on  tulevina  suurten  ikä

luokkien eläkkeelle siirtymisen vuosinakin turvattu. (Hautamäki 2003, 103105.)

Tietotekniikan ja teknologian soveltamisessa julkissektorilla on myös monia ongelmia,

mm. järjestelmien haavoittuvuus sekä tietosuoja ja tietoturva. Tietojärjestelmät ja tieto

koneet  muodostavat  uuden  riskitekijän  yhteiskuntaamme.  Erilaiset  laajat  sosiaaliset  ja
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yhteiskunnalliset järjestelmät ovat tietoteknologiasta riippuvaisia, ja tekniikan pettäessä

koko yhteiskunnan toiminta saattaa olla vaarassa. Tietokannat ja järjestelmät ovat myös

suoraan  riippuvaisia  teknologiasta  ja  näin  ollen  myös  haavoittuvaisia.  Vaikka  kuinka

valmistauduttaisiin toimintahäiriöiden varalle,  jokin voi mennä vikaan. Joitain seikkoja

ei  osata  tietojärjestelmien  riskianalyyseissa  edes  ottaa  vielä  huomioon,  esimerkkinä

mainittakoon kauhunsekainen  valmistautuminen  siirtymiseen  vuoteen 2000. Silloin  lä

hes kaikkien järjestelmien liikenteenohjauksesta videokelloihin pelättiin menevän nurin,

koska vuosituhannen vaihtumista ei ollut huomioitu vanhemmissa järjestelmissä tai oh

jelmistoissa. Erilaiset  tietokannat ovat myös ongelmallisia  tietosuojan kannalta. Niissä

on paljon tietoa ihmisistä ja luottamuksellisista asioista. Miten varmistetaan, etteivät ne

joudu vääriin käsiin? (Aro 2000, 142.)
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3 TUTKIMUKSEN LÄHESTYMISTAPA JA TOTEUTUS

Luotettavin tapa vastustaa tulevaisuutta on ymmärtää nykyisyyttä.
John Naisbitt

3.1 Tutkimustehtävä

Joulukuussa 2001 sain tiedon siitä, että minut oli hyväksytty Lapin yliopiston Informaa

tioteknologian  maisteriohjelmaan,  ITMO:on.  Yhteiskuntatieteiden  kandidaatin  tutkin

non pääaineenani oli sosiaalityö, mutta jo pitkään olin ollut kiinnostunut myös tietotek

niikasta. Maisteriohjelma  tarjosikin  minulle  mahdollisuuden  yhdistää  nämä kaksi  mie

lenkiinnon kohdettani. Informaatioteknologian opinnot osoittautuivat äärimmäisen mie

lenkiintoisiksi, ja suoritinkin laudaturopinnot sekä sosiaalityöstä että informaatiotekno

logiasta. Sosiaalityön  ja  informaatioteknologian yhdistäminen toimi punaisena  lankana

koko opiskeluajan, ja alusta asti oli selvää, että lopputyöni tulisi käsittelemään sosiaali

työntekijöiden teknologian ja tietotekniikan käyttöä. Tässä tutkimuksessa olen rajannut

tarkastelun kohteeksi sosiaalityöntekijän työssään tarvitseman ja käyttämän teknologian

ja  tietotekniikan,  joka  sisältää  tietokoneen  ohjelmistoineen  ja  tietoliikenneyhteydet

(matkapuhelin,  Internet,  faksi  ja  sähköposti  sekä  ohjelmistojen  tarvitsemat  tieliiken

neyhteydet).  Uuden  teknologian  käyttö  on  sosiaalityöntekijöille  melko  uusi  asia,  sillä

tietokoneet ovat ilmestyneet heidän työpöydilleen vasta viimeisten 1015 vuoden kulu

essa. Aiheesta on kirjoitettu strategioita ja mietintöjä, mutta halusin tutkia, miten tekno

logia  näyttäytyy  käytännön  työssä.  Halusin  tutkimuksessani  nostaa  esille  tavallisten

sosiaalityöntekijöiden ja heidän arkisen työnsä näkökulmaa. Mikä rooli tietotekniikalla

ja teknologialla on sosiaalityöntekijän työssä?

Olen kuullut muisteluja  ajoista,  jolloin normilaskelmat tehtiin taskulaskimella tai asia

kaskertomukset  kirjoitettiin  käsin  ja  arkistoitiin  työhuoneen  nurkkaan  kaappiin.  Yhtä

lailla työt tuli tehtyä silloinkin. Olikin melkoinen muutos, kun tietotekniikka ja verkko

yhteydet  saapuivat  työpaikoille. Lähes kaikki  työtehtävät  tehtiin  nyt  tietokoneen avus

tuksella,  ja  tämä  asetti  paineita  uuden  työvälineen  käytön  oppimiselle.  Viime  vuosina

sosiaalialalla  on  ollut  käynnissä  toinen  muutosaalto  kun  vanhoja,  usein  1990luvulta

peräisin olevia merkkipohjaisia atkjärjestelmiä, on vaihdettu uusiin graafisiin ohjelmis

toihin  (Moilanen  2002b,  2).  Työskentelin  sosiaalityöntekijänä Rovaniemen  kaupungin

palveluksessa  loppuvuodesta 2003  ja pääsin  läheltä  seuraamaan, kun pitkään käytössä
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ollut  sosiaalitoimen  asiakashallintaohjelmisto  korvattiin  uudella  Efficaohjelmistolla.

Jälkikäteen  huomasin,  että Effica  otettiin  samaan  aikaan käyttöön  myös  tutkimuskoh

teessani, Hämeenlinnan kaupungin sosiaalityössä. Seuratessani uuden ohjelmiston käyt

töönottoa  Rovaniemellä  huomasin  käytännössä,  kuinka  paljon  se  vaatii  työntekijältä.

Työvälineiden käyttö kehittyy toki vähitellen rutiiniksi, mutta sitä ennen työntekijän on

omaksuttava suuria tietomääriä, muutettava totuttuja toimintarutiineja ja opittava uutta.

Teknologian käyttöönotto onkin pitkäaikainen prosessi. Halusin tutkimuksessani selvit

tää, millaisena sosiaalityöntekijät näkevät uuden  teknologian  ja  tietotekniikan osuuden

työtehtävien  hoidossaan. Miten  tähän  työvälineeseen  ja  sen antamiin  mahdollisuuksiin

suhtaudutaan: lisäävätkö ne vain entisestään työtaakkaa, vai ovatko ne todella työtä hel

pottava apuväline?

Suomalaista  tietotekniikkakeskustelua on  leimannut ylimitoitetut odotukset ja hyötyjen

ylikorostaminen (Pantzar 2001, 197). Sähköisestä kaupankäynnistä piti  jo vuosia sitten

tulla  mullistava  tekijä  markkinoilla,  ja  samoin  piti  käydä  digitaalitelevisiolle  jo  vuosi

sitten.  Kaikki  tekniset  innovaatiot  eivät  siis  leviä  kulovalkean  tavoin,  vaan  tavallisten

ihmisten  halu  ostaa  ja  käyttää  teknologisia  tuotteita  ratkaisee  niiden  tulevaisuuden

(Pantzar 2001, 199). Tätä ilmiötä kutsutaan intressiloukuksi: toiveita laitteen hyödyistä

korostetaan  tai  jopa  liioitellaan,  mutta  käyttäjät  hylkäävät  suunnitellut  tuotteet,  koska

eivät  näe  niiden  käyttömahdollisuuksia  hyödyllisinä  (Pantzar  2001,  199202).  Uuden

ohjelmiston  käyttöönotosta  saataville  hyödyille  asetetaan  usein  suuria  odotuksia:  työ

tehostuu  ja  työaikaa  säästyy.  Usein  kallis  ohjelmisto  ei  ole  kuitenkaan  valmis  tuote,

vaan  se  on  räätälöitävä  kunnan  tarpeisiin  aikaa  ja  energiaa  vievällä  tuotekehittelyllä

(Moilanen 2002b, 2). Tämä puolestaan lisää kiirettä, stressiä ja henkisiä paineita. Ovat

ko  sosiaalityöntekijät  tietotekniikan  intressiloukussa?  Sosiaalityöntekijän  työ  on  jo  il

man  tietotekniikan opetteluakin ajoittain hyvin stressaavaa  ja kiireistä,  ja  siihen  toivo

taan saatavan helpotusta juuri tietotekniikan ja teknologian käyttöönotosta. Ovatko käy

tössä olevat tekniset ratkaisut työtehtävien kannalta hyödyllisiä ja tarkoituksenmukaisia

ja vastaavatko ne yleensä sosiaalityöntekijän työn tarpeita?

Uuden teknologian käytöstä ja tietoyhteiskuntaan siirtymisestä on kirjoitettu ja puhuttu

paljon. Kansalliset strategiat luovat visioita uudenmallisesta verkostomaisesti toimivasta

tietoyhteiskunnasta,  jossa  teknologinen  kehitys  on  nopeaa  ja  uudet  laitteet  ja  koneet

ovat osa työnkuvaa  lähes kaikilla aloilla. Teknologiset sovellukset kehittyvät, mutta se

ei välttämättä näy juuri millään tavalla sosiaalityöntekijän työssä. Esimerkiksi Tampere
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julisti  eTampereohjelmallaan  tuovansa  Internetin  jokaisen  kuntalaisen  ulottuville  sa

maan  aikaan,  kun  kaupungin  kaikilla  sosiaalityöntekijöillä  ei  ollut  Internetyhteyttä

(Havukainen 2001, 33). Hämäläisen (2003) mukaan investointi uuteen teknologiaan on

sosiaali  ja  terveydenhuollossa  vähäistä,  vain  parin  prosentin  luokkaa,  kun  monilla

muilla  toimialoilla  se  on  neljästä  kuuteen  prosenttia.  Vaikka  erilaiset  tutkimus,  osaa

mis  ja  kehittämiskeskukset  tekevätkin  loistavaa  työtä,  sosiaali  ja  terveydenhuollon

kehittämiseen panostetaan suhteellisesti vähemmän kuin muihin toimialoihin.

Sosiaali  ja terveydenhuollossa on toki kirjoitettu kehittämisstrategioita,  joissa  luodaan

visiota tietoteknistyvästä sosiaalitoimesta. Strategioiden ja kehittämishankkeiden toteu

tuksen  suhteen  on  kuitenkin  ollut  ongelmia,  ja  niiden  käytännön  toteuttamisessa  on

usein epäonnistuttu.  (Hämäläinen 2003). Strategioiden  maailma  tuntuukin olevan kau

kana  yksittäisen  työntekijän  maailmasta. Makrotasolla  strategioissa pohditaan  teknolo

gisten innovaatioiden käyttöä ja soveltamista sosiaalialalla, mutta mikrotasolla yksittäi

nen  sosiaalityöntekijä  saattaa  joutua  päivästä  toiseen  taistelemaan  rikkinäisen  tulosti

men  kanssa.  Halusin  selvittää,  miten  strategioiden  visio  sosiaalityöstä  tietoyhteiskun

nassa  ja  sosiaalityöntekijän arkitodellisuus kohtaavat, jos kohtaavat. Ovatko strategioi

den visiot yleensä mahdollisia tai mielekkäitä toteuttaa sosiaalityöntekijän kannalta kat

sottuna? Poimin kysymyslomakkeen mielipideväittämät teknologian käyttöä sosiaali ja

terveydenhuollossa käsitelleistä Sosiaali  ja terveydenhuollon tietoteknologian hyödyn

tämisstrategiasta (1996) sekä sosiaali  ja terveydenhuollon saumatonta hoito ja palve

luketjua pohtineen työryhmän raportista (Sosiaali ja terveydenhuollon tietoteknologian

hyödyntäminen. Saumaton hoito ja palveluketju 1998). Näin halusin saada tietoa siitä,

mitä ruohonjuuritasolla ajatellaan teknologian käytöstä sosiaalityössä – tuoko se säästö

jä, koetaanko sen säilyttävän työn inhimillisen puolen ja mahdollistuvatko saumattomat

palveluketjut. Pystytäänkö sosiaalialan asiakkaita palvelemaan sen avulla paremmin?

Tutkimustehtäväni ovat:

Pääongelma:

 Minkälainen rooli tietotekniikalla ja teknologialla on sosiaalityöntekijän työssä?

Osaongelmat:

 Miten tietotekniikan ja teknologian käyttöön työtehtävissä suhtaudutaan?

 Onko käytössä oleva teknologia hyödyllistä ja tarkoituksenmukaista?

 Kohtaavatko  tietotekniikan  hyödyntämisstrategiat  ja  sosiaalityöntekijän  arkito

dellisuus?
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3.2 Tapaustutkimus

Syrjälä ja Numminen (1988, 173) ovat luonnehtineet tapaustutkimusta (case work) nel

jällä eri tavalla verraten sitä monimuotoiseen lasiin. Ensinnäkin tapaustutkimus on kuin

lasimassaa;  kiinnostavaa,  monimuotoista  ja  monikäyttöistä  ainesta,  jota  tutkija  voi  la

sinpuhaltajana muotoilla. Toiseksi tapaustutkimus on ikkuna, jonka läpi voidaan katsoa

vieraaseen olohuoneeseen,  ja kun  ikkuna avataan, voidaan huoneesta välittyvä arkielä

mä kokea kaikilla aisteilla. Kolmanneksi tapaustutkimus voidaan mieltää peilinä, johon

katsoessamme näemme sekä itsemme että tilanteemme toisesta näkökulmasta. Arkielä

mä näyttäytyy tällöin täysin uudessa valossa. Neljänneksi tapaustutkimus on suurennus

lasi, jonka avulla muut ihmiset, joilla ei ole tutkittavan ilmiön kanssa mitään tekemistä,

voivat tarkastella ja ymmärtää tapahtumia. (Syrjälä & Numminen 1988, 173.)

Tapaustutkimuksen lähtökohtana on yksilöiden tulkinta inhimillisen elämän tapahtumis

ta, ja se, minkälaisia merkityksiä he muodostavat toimintaympäristöstään. Tapaustutki

muksen kohteena on usein ihmisten arkielämä tai elämänvaiheet, ja tutkimus kohdistuu

nykyisyyteen  ja  tapahtuu  todellisessa  tilanteessa.  Tapaustutkimuksessa  mielenkiinto

kohdistuu tiettyyn tapaukseen, joka voi olla yksilö, ryhmä, yhteisö tai laitos. (Syrjälä &

Numminen  1988,  67.) Sen  kohteena on  usein organisaatio  tai  osa  siitä.  Tutkimuksen

kohteena  voi  myös  olla  toiminnallinen  tapahtuma  tai  prosessi  tai  vaikka  yksittäinen

asiakastapaus. Tutkittavia tapauksia voi myös olla monta tai sitten vain yksi ainoa. Ta

paustutkimusta  käytetään  usein  sosiaalityössä  tutkivan  ammattikäytännön  välineenä,

sillä sen avulla on mahdollista  tarkastella  ja analysoida  jo tehtävää  työtä. Tapaustutki

muksen tutkimusteema liittyykin tällöin yleensä suoraan työkäytäntöihin tai työssä vai

kuttaviin elementteihin. (Pohjola 1993, 266267)

Tapaustutkimus on tiettyä tapausta koskevaa tieteellisen tutkimuksen sääntöjen mukai

sesti etenevää ongelmanratkaisua, jossa tapauksen kokonaisvaltainen ymmärtäminen on

yleistämistä  tärkeämpää (Syrjälä & Numminen 1988, 5, 175). Samaa  ilmiötä  tutkitaan

monelta eri katsantokannalta kokonaisuus säilyttäen. Tavoitteena on kuvailla ilmiöitä ja

saavuttaa yleistettäviä tuloksia, joiden avulla jokainen voi pohtia omia kokemuksiaan ja

oppia  niistä.  (Syrjälä  &  Numminen  1988,  8.)  Tapaustutkimuksessa aineiston  hankinta

on  monipuolista,  ja  siinä  käytetään  useita  eri  aineistonkeruumenetelmiä  kuten  esim.

haastattelua, havainnointia ja eri asiakirjoja. (Pohjola 1993, 270.) Tämä aineistotriangu

laatioksi kutsuttu ilmiö onkin tapaustutkimuksen keskeinen piirre. Aineistoa myös tutki
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taan  monimetodisesti  ja  analysoinnissa  voidaan  käyttää  useita  eri  tutkimusmenetelmiä

tai  tutkimusmenetelmät  voidaan  poimia  eri  yhteyksistä  yhdistäen  eri  teorioita.  Tällöin

puhutaan metoditriangulaatiosta. Parhaimmillaan triangulaatiossa eri menetelmin saadut

tiedot täydentävät  toinen toisiaan  ja muodostavat kokonaiskuvan tutkittavasta  ilmiöstä.

(Syrjälä & Numminen 1988, 7879.)

Koska tapaustutkimuksessa keskitytään vain tiettyyn osaan tai kokonaisuuteen (tapauk

seen), saavutetun tiedon yleistettävyyttä on kritisoitu. Tilastollisen yleistettävyyden kä

sitteessä pitäytyen kritiikin esittäminen onkin helppoa, sillä tapaustutkimuksessa ei pyri

tä määrällisiin  analyyseihin  tai etsitä matemaattisia  yleistettävyyksiä. Tapaustutkimuk

sessa sovelletaan sen sijaan analyyttistä yleistämistä, jossa tarkastellaan tapauksen olen

naisia  piirteitä  ja  suhteutetaan  niitä  teoriaperustaan.  Tapaustutkimuksella  saavutetun

tiedon pätevyys ei perustukaan tutkittavien tapausten määrään, vaan tutkimuskohteesta

saadun tiedon monipuolisuuteen ja kattavuuteen. Myös tapaustutkimuksen toistettavuu

teen  liittyvät ongelmat ovat olleet kritiikin kohteena. Ajan kuluessa yhteiskunnallisella

tasolla  tapahtuu  väistämättä  muutoksia,  ja  tästä  syystä  tutkittavat  tapaukset  ovat  aina

ainutlaatuisia.  Tapaustutkimus  on  siis  aina  aikaansa  sidottu,  eikä  sitä  voida  koskaan

toistaa täsmälleen samanlaisena. (Pohjola 1993, 270271)

Tutkimukseni on  tapaustutkimus,  sillä  se käsittelee  yhtä  tarkasti  rajattua  tapausta, Hä

meenlinnan kaupungin  sosiaalitoimen  sosiaalityöntekijöitä. Tämän ryhmän  jäseniä  yh

distää se, että he ovat kaikki sosiaalityöntekijöitä ja työskentelevät samassa organisaati

ossa samalla paikkakunnalla. Saman organisaation työntekijöillä on myös melko saman

laiset tietotekniset  laitteet  ja sovellukset käytössään,  jolloin on mahdollista saada  jokin

kokonaiskuva vastaajien tietoteknisestä ympäristöstä. Tutkittava ryhmä on siis selkeästi

rajatun organisaation osa eli tapaus. Tutkimuksessani pyrin kuvailemaan tämän tapauk

sen suhdetta tietotekniikkaan  ja teknologiaan. Tutkimuskohteeni on sosiaalityöntekijän

työ ja työkäytännöt, tarkennettuna sosiaalityöntekijöiden tietotekninen toimintaympäris

tö. Tavoitteenani on löytää elementtejä ja ilmiöitä, jotka liittyvät sosiaalityöntekijöiden

tietoteknologian käyttöön ja tuoda esiin sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä ja kokemuk

sia teknologian käytöstä. En pyri tekemään tilastollisesti päteviä vertailuja tai määrälli

siä  analyyseja  vaan  luomaan  kuvaa  sosiaalityön  arjesta  sekä  herättämään  keskustelua

tietoteknologian  roolista  siinä.  Sosiaalityöntekijöiden  tietoteknistä  arkea  tutkimalla  ja

analysoimalla pyrin löytämään siihen uusia näkökulmia, jotka mahdollisesti helpottaisi

vat  työn  tekemistä. Työni avulla  tuon esiin näkökulmaa  siitä,  miten asiat  ovat eräässä
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organisaatiossa.  Syrjälän  ja  Nummisen  (1988,  173)  lasivertausta  käyttäen  toivonkin

työni  tarjoavan  Hämeenlinnan  kaupungin  sosiaalivirastolle  pienen  kurkistusikkunan

sosiaalityöntekijöiden teknologian käyttöön.

Tutkimukseni on monitieteellinen, ja pyrin yhdistämään siinä informaatioteknologian ja

sosiaalityön opintoni. Tieteenalojen  yhdistämisen avulla pyrin kuvailemaan  ja  ymmär

tämään  ilmiötä  sosiaalityöntekijät  ja  teknologia  mahdollisimman  kokonaisvaltaisesti.

Lähestymistapaani  voisikin  pitää  tieteenalatriangulaationa.  Tämän  lisäksi  olen  tutki

muksessani käyttänyt sekä metoditriangulaatiota että aineistotriangulaatiota. Aineisto on

kerätty eri menetelmiä käyttäen, ja se on sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista. Kerto

mukset ovat laadullista aineistoa, ja niiden analysoinnissa olenkin käyttänyt eri metode

ja  kuin  kyselylomakkeen  tilastollisten  tietojen  analyysissä.  Viinamäen  (1999,  5457)

mukaan aineiston kerääminen kahdella eri tavalla johtaa siihen, että uhkana on metodo

loginen eklektismiilmiö. Eklektismi tarkoittaa sitä, että tutkija tekee analyysissään sel

laisia  ratkaisuja,  joiden  myötä  tulokset valikoituvat  tutkijan  toivoman suunnan  mukai

siksi. Tutkija voi esimerkiksi poimia aineistosta vain haluamansa palat, jolloin tulokset

jäävät hyvin pinnallisiksi. Eklektismin uhkaa voidaan torjua käyttämällä toista aineistoa

primaarina pääviitekehyksenä, jonka tuottamaa kuvaa sekundaarinen aineisto täydentää.

(Viinamäki  1999,  5457)  Alusta  alkaen  oli  selvää,  että  ensisijaisena  aineistona  tutki

muksessani  ovat  eläytymismenetelmätarinat.  Tarinaaineiston  lisänä,  sekundäärisenä

aineistona, käytän kyselylomakkeella saatuja tietoja. Niiden avulla tarkennan ja kirkas

tan tarinoista nousevia asetelmia ja aihepiirejä.

Tapaustutkimuksen  käyttö  omassa  tutkimuksessani  on  antanut  minulle  perspektiiviä

sosiaalityön tekemiseen käytännössä sekä auttanut ymmärtämään lähemmin työn kehit

tämiseen  liittyviä  elementtejä.  Eri  aihepiirien  ja  teemojen  käsittelyn  yhteydessä  olen

Pohjolan esittämien tapaustutkimuksen periaatteiden mukaisesti pyrkinyt tuomaan esiin

myös samoja asioita eri aikoina eri tilanteissa käsitteleviä tietolähteitä (1993, 268). Näin

tarjoan  lukijalle mahdollisuuden tehdä vertailuja  ja arvioida tämän tutkimuksen luotet

tavuutta (Pohjola 1993, 268). Mielestäni olen tutkimuksessani saanut kerättyä sosiaali

työn tietojärjestelmien kehittämisen kannalta olennaista tietoa. Toivonkin tutkimukseni

tuottavan  lukijalle  sosiaalityöntekijän  työstä  sijaiskokemuksia,  joiden  perusteella  hän

voi arvioida sitä, miten tutkimus vastaa kuvaamaansa todellisuutta.
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3.3 Eläytymismenetelmä tiedonkeruumenetelmänä

Eläytymismenetelmää  (roleplaying)  tutkimusaineistojen  keräämismenetelmänä  alkoi

Suomessa  ensimmäisenä  soveltaa  Antti  Eskola  vuonna  1982.  Hänen  pyrkimyksenään

oli löytää menetelmä, jossa olisi säilytetty empiirisen kokeen peruslogiikka mutta vältet

ty koehenkilöiden puijaaminen tai manipulointi. Eläytymismenetelmän käytön tärkeim

piä  motiiveja  1980luvulla  olivatkin  pyrkimykset  vähentää  tutkimuksen  teon  eettisiä

ongelmia  ja kohdella koehenkilöitä  inhimillisesti. (Eskola 1997, 6,14). Omat motiivini

käyttää eläytymismenetelmää olivat kuitenkin  toisenlaiset. Minulla  ei ollut aikomusta

kaan  järjestää  laboratoriokokeita,  vaan  kiinnostuin  eläytymismenetelmän  tavasta  huo

mioida  ihminen aktiivisena  subjektina,  jota ei  voi eristää  ympäristöstään. Haastattelun

käytön tutkimusmenetelmänä koin liian rajoittavaksi, sillä epäilin haastateltavien henki

lökohtaisissa kohtaamisissa toistavan organisaation virallisia tavoitteita tai kannanotto

ja,  jolloin he eivät toisi esiin mahdollista kritiikkiä tai omaa tuskastumistaan työpaikan

viralliseen tietotekniikkastrategiaan. Halusin rohkaista vastaajia kertomaan ajatuksistaan

tietotekniikan  ja  teknologian osuudesta sosiaalityöntekijän  työssä mahdollisimman  vä

littömästi mutta kuitenkin kontrolloidusti. Eläytymismenetelmässä vastaajalle  jää mah

dollisimman suuri vapaus tuottaa tarinan sisältö, mutta kehyskertomusten ansiosta aihe

on tiukemmin rajattu kuin perinteisessä ainekirjoituksessa (Rajala & Eskola 1998, 260).

Tavoitteenani oli kerätä tietoa suhtautumisesta tietotekniikan ja teknologian käyttöön, ja

uskoin  asenteiden  välittyvän  parhaiten  tarinoiden  kirjoittamisen  kautta.  Halusin  antaa

tutkimushenkilöille  mahdollisimman  laajan  kirjon  vastausvaihtoehtoja;  tarinoiden  kir

joittamisessa  rajana on  vain oma  mielikuvitus. Valitsin  siis  eläytymismenetelmän sillä

perusteella, minkälaista aineistoa sen toivoin tuottavan lopputyöhöni.

Eläytymismenetelmässä vastaajille annetaan pienet alkutarinat, kehyskertomukset, jotka

kuvailevat  jotakin  tilannetta. Heitä pyydetään eläytymään kehyskertomuksessa kuvail

tuun tilanteeseen ja kirjoittamaan sen herättämien mielikuvien pohjalta pieni kertomus,

tarina  tai essee. Kirjoittaja käyttää mielikuvitustaan  ja kehyskertomustyypistä  riippuen

vie kuvailtua tilannetta eteenpäin tai kertoo, mitä sitä ennen on tapahtunut. Tarinat eivät

siis ole välttämättä kuvauksia todellisuudesta, vaan mielikuvituksen tuottamia mahdolli

sia tarinoita siitä, mitä olisi voinut tapahtua. Menetelmän käytössä on keskeistä tarinan

variointi.  Samasta  peruskehyskertomuksesta  on  vähintään  kaksi  erilaista  kertomusta,

jotka eroavat toisistaan jonkin keskeisen seikan suhteen. Menetelmän käytössä pyritään

selvittämään variaation vaikutus: mikä vastauksissa muuttuu, kun kehyskertomus muut



39

tuu? (Eskola 1997, 56.) Menetelmän käyttö edellyttää vähintään kahta kehyskertomus

versiota, mutta useampaakin voidaan käyttää tutkittavan aiheen sekä materiaalinkeruu

mahdollisuuksien mukaan (Eskola 1997, 19). Käytin kehyskertomuksina seuraavia kah

ta variaatiota:

Kuvittele, että työpäiväsi on ohitse ja valmistaudut kotiin lähtöön. Päiväsi
on ollut kaoottinen,  ja se on käyttämäsi  tietotekniikan ja teknologian an
siota. Käytä mielikuvitustasi, ja kirjoita pieni kertomus siitä, mitä kaikkea
päivän aikana on tapahtunut.

Kuvittele, että työpäiväsi on ohitse ja valmistaudut kotiin lähtöön. Päiväsi
on ollut täydellinen, ja se on käyttämäsi tietotekniikan ja teknologian an
siota. Käytä mielikuvitustasi, ja kirjoita pieni kertomus siitä, mitä kaikkea
päivän aikana on tapahtunut.

Kertomuksien variaatioiden tekijä oli se, minkälainen päivä oli tietotekniikan ja tekno

logian  ansiosta  ollut,  kaoottinen  vai  täydellinen.  Pyrin  välttämään  viittauksia  tiettyyn

työtehtävään tai työvälineenä käytettäviin laitteisiin tai sovelluksiin, sillä halusin selvit

tää, mitä tietotekniikan tai teknologian elementtejä yleensä yhdistetään täysin epäonnis

tuneeseen  tai  täydellisesti  onnistuneeseen  työpäivään.  Halusin  siis  antaa  vastaajille

mahdollisimman vapaat kädet valita  tilanteet  ja  teknologiat,  joista he kirjoittavat, enkä

antaa  vihjeitä  siitä,  mistä  aihepiiristä  pitäisi  kirjoittaa.  Eskola  (1997,  18)  neuvookin

käyttämään  kaikesta  epäolennaisesta  karsittuja  kehyskertomuksia,  sillä  erilaiset  yksi

tyiskohdat tarjoavat aineksia hyvinkin erilaisiin tulkintoihin kehyskertomuksesta.

Jari Eskola kertoo omien kokemuksiensa mukaan eläytymismenetelmätutkimuksen par

haaksi  vastaustilanteeksi  ryhmän  kokoontumisen,  sillä  silloin  kaikki  vastaajat  ovat  jo

valmiiksi koolla ja varanneet aikaa kokoontumiselle. Hän ei suosittele paperien jakamis

ta  vastaajille  niin,  että  ne  palautettaisiin  esimerkiksi  postin  välityksellä  myöhemmin,

sillä  silloin  palautusprosentti  on  ollut  jopa  vaatimattomat  10  prosenttia.  Hän  ei  myös

kään suosittele minkään muun aineistotyypin tai –materiaalin keräämistä samalla kertaa

samassa paperissa, sillä vastaajan huomiota ei yksinkertaisesti kannata kiinnittää kerto

muksen kirjoittamisesta  mihinkään  muuhun. Useinkaan  siirtyminen  vastausvaihtoehto

jen rastittamisesta  luovaan kirjoittamiseen ei suju kovinkaan helposti,  ja näin ollen ky

selylomakkeen loppuun kirjoitettu kehyskertomus tuottaa todennäköisesti hyvin niukko

ja vastauksia. (Eskola 1997, 1921). Halusin kuitenkin kerätä sosiaalityöntekijöiltä mui

takin tietoja, kuten käsityksiä omista  tietotekniikankäyttökyvyistä  ja tavoista, tietotek

niikan  ja  teknologian  hyödynnettävyydestä  sosiaalialalla  sekä  kartoittaa  tietotekniikan
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käyttöön liittyviä asenteita ja suhtautumista teknologian käyttöön työtehtävissä. Niinpä

päätin  uhmata  Eskolan  varoituksia  ja  kerätä  tietoa  myös  kyselylomakkeella  (liite  1).

Tein sen kuitenkin tarkasti hänen ohjeidensa (Eskola 1997, 21) mukaan: pyysin vastaa

jia  täyttämään  eläytymistehtävän  ensin  ja  siirtymään  vasta  tämän  jälkeen  lyhyen,  kol

misivuisen  kyselylomakkeen  täyttöön.  Lomakkeeseen  olin  valikoinut  nopeasti  ja  hel

posti täytettäviä kysymystyyppejä, ja avoimia kysymyksiä oli vain muutama. Näin halu

sin tehdä kysymyslomakkeen täytön mahdollisimman helpoksi ja sujuvaksi vastaajille.

3.4 Tutkimuksen kulku

Tutkimukseni  kohderyhmäksi  valitsin  Hämeenlinnan  kaupungin  sosiaalityöntekijät.

Tämä  johtui kahdestakin  seikasta. Ensinnäkin olin  itse muuttanut  takaisin Hämeenlin

naan, vanhaan kotikaupunkiini,  joulukuussa 2003. Toiseksi ajattelin Hämeenlinnan ko

koisessa kaupungissa olevan sosiaalityöntekijöitä niin paljon, että saisin kerättyä kaiken

tutkimusmateriaalin yhdestä organisaatiosta. Aluksi näyttikin siltä, että kaikki kaupun

gin  sosiaalityöntekijät  ovat  valmiita  osallistumaan  kyselyyni.  Vuoden  2004  alusta  oli

käyttöön  otettu  uusi  asiakastietojärjestelmä,  Effica,  ja  ilmeisesti  haluttiin  saada  tietoa

sen  käyttökokemuksista.  Monet  työtiimit  kuitenkin  ilmoittivat  olevansa  loppuvuoden

2004 niin kiireisiä, etteivät ehtisi osallistua tutkimukseeni. Loppujen lopuksi tutkimuk

seeni osallistui  seuraavat viisi  tiimiä:  läntinen sosiaaliasema, perheneuvola,  työvoima

palvelukeskus ja toimeentulotuki, sijaishuoltotoimisto sekä vanhus ja vammaispalvelu

keskus. Tiimeissä työskentelee yhteensä 23 henkilöä.

Marras  ja  joulukuun  2004  aikana  kiersin  Hämeenlinnan  kaupungin  sosiaaliviraston

tiimien kokouksissa ja keräsin aineistoni henkilökohtaisesti. Olin ollut yhteydessä tiimi

en  vastaavien kanssa  ja kertonut heille  tutkimukseni aiheesta  ja siitä,  että kyseessä on

pro gradu  työni.  Lisäksi kerroin  lyhyesti  tiedonkeruumenetelmistäni  eli  eläytymisme

netelmässä  käytetystä  tarinan  kirjoittamisesta  sekä  kyselylomakkeen  täytöstä.  Siten

varmistuin  siitä,  että  vastaajat  ovat  orientoituneet  kirjoittamaan  kertomuksen  kokoon

tumisessa. Itse tilaisuuksissa kerroin vielä kaikille osallistujille opinnoistani ja siitä, että

keräämäni aineisto tulee lopputyötäni varten. Jaoin ensin kaikille kyselylomakkeen nu

rinpäin pöydälle ja sen jälkeen vasta kehyskertomuspaperit. Pyysin vastaajia ensimmäi

seksi  kirjoittamaan  tarinan  ja  vasta  sen  jälkeen  siirtymään  kyselylomakkeen  täyttämi

seen. Lisäksi annoin ohjeet siitä, miten tuli toimia. Pyysin vastaajia eläytymään paperis

sa  kuvattuun  tilanteeseen  ja  mielikuvitustaan  käyttämällä  kirjoittamaan  tarinan  siitä,
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mitä päivän aikana on tapahtunut. Korostin sitä, että tarina voi olla täysin mielikuvituk

sen tuotetta, mutta pyysin merkitsemään paperiin, mikäli kertomuksessa esitetyt tapah

tumat perustuvat todellisuuteen. Kehyskertomuspaperit olin ennen ensimmäistä kokoon

tumista sekoittanut siten, että kehyskertomustarinat vuorottelivat monistenipussa. Jaka

essani  papereita  joka  toinen  vastaaja  sai  version  täydellisestä  päivästä  ja  joka  toinen

vastaaja  taas  version  kaoottisesta  päivästä.  Vastaajien  saamat  kehyskertomusversiot

vaihtelivat siis tietyn kaavan mukaan, mutta yksittäisen vastaajan eteensä saama kehys

kertomus valikoitui satunnaisesti. Sen jälkeen, kun kerännyt kirjoitetut tarinat, paljastin

osallistujille, että kehyskertomustarinoita oli ollut kaksi erilaista. Olin varannut tiimeiltä

aikaa  kyselyn  toteuttamiseen  puoli  tuntia.  Aikaarvio  piti  melko  hyvin.  Useimmiten

tarinan kirjoittamiseen kului vain noin 20 minuuttia  ja kyselylomakkeen täyttöön 510

minuuttia. Sosiaalityöntekijöitä voikin pitää melko sujuvina kirjoittajina.

Kertomukset kirjoitin puhtaaksi ja jaottelin kehyskertomustyypin mukaisesti kahteen eri

ryhmään,  kaoottiseen  päivään  ja  täydelliseen  päivään.  Kyselylomakkeen  tiedot  ana

lysoin  tilastollisesti SPSS ohjelmaa apuna käyttäen. Pääasiallisena  tutkimusaineistona

pidin  eläytymismenetelmätarinoita,  kyselylomakkeen  antamia  tietoja  käytin  lähinnä

lisätietojen  saamiseksi  vastaajista  sekä  heidän  tietotekniikkataidoistaan  ja  

käsityksistään.  Tarinoista  pyrin  siis  saamaan  tietotekniikan  roolia  kuvaavia  tietoja,  lo

makkeista taas faktatietoa työvälineistä ja tietoteknisestä osaamisesta.

Eskola (1998, 74) puhuu kvalitatiivisen aineiston koon yhteydessä saturaatiosta eli kyl

lääntymisestä. Tietyn saturaatiopisteen  jälkeen uudet vastaukset eivät enää  tuota tutki

musongelman  kannalta  ajateltuna  mitään  uutta  tietoa,  vaan  vastaukset  alkavat  ikään

kuin  toistaa  samaa  kaavaa.  Käsitykset  siitä,  milloin  aineisto  on  saavuttanut  saturaa

tiopisteensä  kuitenkin  vaihtelevat  niin  tutkittavan  kohteen,  aineiston  kuin  tutkijankin

mukaan. Eskola suosittelee omien kokemuksiensa perusteella keräämään noin 15 vasta

usta  jokaista  kehyskertomusvariaatiota  kohden.  (Eskola  1998,  7475)  Keräämääni  ai

neistoa lukiessani tein päätöksen, että viidestä tiimistä keräämäni 19 vastausta riittävät.

Tähän päätökseen tulin siitä syystä, että saamani tarinat muistuttivat melko suuresti toi

siaan. Aineiston anti oli  siis  mielestäni  saavuttanut  saturaatiopisteensä,  eikä ollut enää

tarpeellista  kerätä  lisää  vastauksia.  Tein  päätöksen  aineiston  riittävyydestä  puhtaasti

aineistosta käsin, mutta päätökseen vaikutti myös eräs toinen seikka. Keräämäni vasta

ukset olivat kaikki saman organisaation piiristä, Hämeenlinnan kaupungin sosiaaliviras

ton työntekijöiltä. Mikäli olisin halunnut kerätä lisäaineistoa, olisin joutunut siirtymään
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toiseen  organisaatioon,  sillä  sosiaaliviraston  muut  tiimit  eivät  ilmoituksensa  mukaan

ehtineet osallistua  tutkimukseeni. Siirtyminen  toiseen organisaatioon olisi  romahdutta

nut käyttämäni tapaustutkimuksen periaatteen keskittyä yhden organisaation tai ryhmän

tarkasteluun.

3.5 Käytetyt analyysimenetelmät

Tutkimusaineistoni koostuu eläytymismenetelmätarinoista ja kyselylomakevastauksista.

Aineiston monimuotoisuudesta johtuen käytän useita eri analyysimenetelmiä. Moniana

lyysimenetelmän  käyttö  tutkimuksessani  johtui  ensinnäkin  siitä,  että  aineisto  oli  sekä

kvantitatiivista että kvalitatiivista, eikä yhtä ainoaa koko aineistoon sovellettavaa tutki

musmenetelmää  ollut  mahdollista  löytää.  Toisena  syynä  oli  se,  että  eläytymistarinat

ovat  mielestäni  niin  monitasoisia,  että  niiden  analysoinnissa  oli  ehdottomasti  hyötyä

siitä, että kertomuksia tarkasteli useasta eri näkökulmasta ja usean eri analyysimenetel

män kautta. Tarkastelen tutkimuskohdetta siis useammasta eri näkökulmasta käsin eri

lasten analyysimenetelmien avulla. Tätä tutkimustapaa kutsutaan triangulaatioksi (Syr

jälä  & Numminen 1988, 78). Yhdistämällä kvantitatiivista  ja  kvalitatiivista  tutkimusta

toisiaan  täydentävinä  lähestymistapoina  pyrin  käsittelemään  aineistoa  kokonaisvaltai

sesti,  jotta saisin tutkimusaiheesta mahdollisimman monipuolisen käsityksen. Pyrin so

siaalityöntekijöiden arkitodellisuutta  tutkimalla  selvittämään  ilmiötä  sosiaalityöntekijät

ja teknologia sekä nostaa siitä esiin keskeisiä ja kiinnostavia piirteitä.

Jari Eskolan (1997, 16,30) mukaan eläytymismenetelmä ei ole tutkimusmenetelmä vaan

laadullisen  aineiston  keruumenetelmä,  johon  voidaan  soveltaa  useita  eri  tutkimus  ja

analysointimenetelmiä.  Eläytymismenetelmällä  tuotettujen  tarinoiden  mahdollisia  ana

lyysimenetelmiä ovat taulukointi, tyypittely, tematisointi ja diskursiivinen lukutapa (Es

kola 1998, 130142). Työssäni olen käyttänyt kertomuksien analysoinnissa kolmea eri

menetelmää; kvantifiointia, tyypittelyä sekä tematisointia. Laadullisen aineiston eli kir

joitetut tarinat analysoin pääasiallisesti laadullisilla menetelmillä mutta osin myös kvan

titatiivisesti.  Kyselylomakkeen  tietojen  analysoinnissa  käytän  ainoastaan  tilastollisia

menetelmiä. Analyysia  tehdessäni olen pyrkinyt  käyttämään eri analyysimenetelmiä  ja

tuomaan eri menetelmin tuotettua tutkimustietoa aina aihepiireittäin esiin. Tutkimusme

netelmät eivät  työssäni useinkaan esiinnyt puhtaina menetelminä, vaan  lähes aina ana

lyysin edetessä  ne  kietoutuvat  toinen  toisiinsa,  eikä  niiden  selväpiirteinen  erottelu  ole

mahdollista.  Uskon,  että  lähestyessäni  tutkimusaihettani  monitieteellisesti,  useita  eri
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tutkimusmenetelmiä ja analyysimenetelmiä käyttäen, tavoitan jotain olennaista sosiaali

työntekijöiden arkitodellisuudesta teknologisoituvassa tietoyhteiskunnassa.

Kvantitatiiviset menetelmät

Käytin  aineiston  analysoinnissa  useitakin  erilaisia  kvantitatiivisia  analyysityökaluja.

Kyselylomakkeesta  saamani  tiedot  analysoin  kvantitatiivisesti  SPSSohjelman  avulla.

Kun tiedot oli syötetty ohjelmaan, pystyin sen avulla tekemään kaikista kysymyslomak

keen kysymyksistä ajoja,  joilla  sain selville vastauksien perusjakaumat eli  frekvenssit.

Tilastollisten  jakaumien  perusteella  sain  vastaajista  perustietoja  kuten  ikäjakauman,

sukupuolijaon  ja  sen, kuinka kauan vastaajat ovat  työskennelleet  sosiaalityöntekijöinä.

Tarkastelen  kyselylomakkeen  vastausten  perusjakaumia  monessa  eri  kohdin  työtäni.

Ohjelman  avulla  tein  myös  joitakin  ristiintaulukointeja  selvittäessäni  ilmiöiden  syy

yhteyksiä.  Kyselylomakkeen  tilastollinen  analyysi  eteni  aihepiireittäin  ja  pyrkimyk

senäni oli peilata kyselylomakkeesta saamiani vastausjakaumia aina käsiteltävien  ilmi

öiden ja aihepiirien yhteydessä.

Tilastollista analyysimenetelmää voi käyttää myös analysoitaessa    tarinaaineistoa. Es

kola  ja Suoranta (1998, 165166) puhuvat  laadullisen aineiston kvantifioimisesta,  joka

voi  olla  vastausten  pituuksien  laskemista,  luokittelemista  erilaisten  tekijöiden  mukaan

luokkiin  tai  tiettyjen  mainintojen  laskemista.  Kvantifiointi  ei  ole  kuitenkaan  pelkkää

mekaanista  toimintaa.  Esimerkiksi  eläytymismenetelmätarinoista  lasketaan  usein  niitä

tekijöitä,  jotka vaikuttavat  tilanteen kulkuun,  ja  tällöin    joudutaan  myös  tekemään  tul

kintoja tekijöiden vaikutuksesta. Vaikka määrällinen analyysi ei ole paras mahdollinen

tapa analysoida laadullista aineistoa, se on kuitenkin helppo tapa saada alustava ote ai

neistoon  ja  näppärä  työväline  yleistysten  ja  vertailujen  tekoon.  (Eskola  &  Suoranta

1998, 165166.) Käytin tarinoiden analysoinnissa  kvantifiointia  laskien mm. mitä tek

nisiä  laitteita  tarinoissa mainittiin, mitkä  tekijät vaikuttivat päivän kulkuun  ja mitä on

gelmia tarinoissa yleensä esiintyi.

Kertomuksiin käyttämäni kvantitatiivisen analyysitapani perusta oli  laskea  mainintoja.

Käytännössä  mainintojen  laskeminen  sujui  niin,  että  alleviivasin  tekstistä  ne  kohdat,

joissa puhuttiin etsimästäni  tekijästä,  ja  lopuksi  laskin kuinka paljon mainintoja kertyi.

Mainintoja  tai  tiettyjä  tekijöitä  etsiessäni myös  tulkitsin aineistoa. Esimerkiksi  laskies

sani,  mitkä  tekniset  laitteet  keräsivät  mainintoja,    tiettyä  teknistä  laitetta  ei  tarvinnut



44

mainita  nimeltä,  vaan  riitti  että  siihen  viitattiin  muutoin.  Laskiessani  päivän  kulkuun

vaikuttavia henkilöitä  ja tekijöitä kriteerinäni  taas oli  se, että tekijä vaikutti oleellisesti

päivän kulkuun. Pelkkä mainitseminen ei siis riittänyt, vaan tekijällä piti olla aktiivinen

rooli  tilanteiden  kehittymisessä.  Analysointiyksikköni  oli  siis  merkityskokonaisuus  tai

asiakokonaisuus,  joiden  määrittelyssä  tulkitsin aineistoa  tapauskohtaisesti kehittämieni

kriteerieni  mukaan. Kvantifiointi  toimi  mielestäni hyvänä keinona saada yleisvaikutel

ma aineistosta.

Tyypittely

Jari Eskola (1998) käyttää useissa eläytymismenetelmätutkimusanalyyseissaan tyypitte

lyä.  Tyypittely  on  ikään  kuin  yhteenveto  aineistosta,  sillä  tyyppien  rakentamisella  ai

neistoa  voi  tiivistää  ja  saada  kokonaiskuvan  tarinoissa  esitetyistä  tilanteista  (Eskola

1998, 33). Tyyppien rakentamisen myötä niputetaan samankaltaisia tarinoita ryhmiin ja

kerätään  yhteen  niitä  tekijöitä,  jotka  ovat  vaikuttaneet  päivän  kulkuun.  Tyyppitarinat

eivät ole kenenkään yksittäisen vastaajan tuotoksia vaan ne rakennetaan useammasta eri

vastauksesta. Tyyppitarinassa on siis aineistossa usein esiintyneitä tekijöitä, joita kaikis

sa yksittäisissä tarinoissa ei kuitenkaan ole. (Eskola 1997, 94). Keräämissäni tarinoissa

oli  yhteneväisyyksiä  ja  samankaltaisuuksia  runsaasti,  ja  niiden  pohjalta  olikin  helppo

rakentaa tyypilliset tarinat kaoottisen ja täydellisen työpäivän kulusta. Kokoamani tyyp

pitarinat ovat  pidempiä kuin  alkuperäiset  yksittäiset  vastaukset  olivat,  sillä  otin  niihin

mukaan aineistossa usein esiintyneitä tekijöitä, joita ei kuitenkaan kaikissa yksittäisissä

tarinoissa esiintynyt. Näin pystyin muodostamaan mahdollisimman hyvin aineistoa ko

konaisuudessaan kuvaavat tarinat.

Tutkimusongelmani kannalta  olennaista  oli  se,  minkälaisessa  roolissa  tietotekniikka  ja

teknologia  esitettiin  ja  miten  se  vaikutti  työpäivän  kulkuun.  Tyypittelyn  avulla  pyrin

selvittämään, mistä tekijöistä työpäivän kaoottisuus tai täydellisyys muodostuu ja miten

päivän  kulkuun  liittyvä  tekniikka  tuotetaan  tarinoissa.  Esitän  tyyppitarinoiden  avulla

niitä tietotekniikkaan ja teknologiaan liittyviä elementtejä, jotka yleensä tekevät päiväs

tä täydellisen tai kaoottisen. En arvioi sosiaalityöntekijöiden käytössään olevia työväli

neitä vaan kiinnitän huomion työpäivän kulkuun, sen onnistumisen tai epäonnistumisen

dynamiikkaan.  Eläytymismenetelmätutkimuksen  perustehtävänä  yleensä  on  selvittää,

miten onnistumisen – epäonnistumisen elementit muuttavat tarinoita ja niissä esitettyjen

tilanteiden logiikkaa. Tyypittelyn avulla pyrin löytämään ne syyt tai tekijät,  jotka aihe
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uttavat kaoottisen tai täydellisen työpäivän, sekä sen, mikä on sosiaalityöntekijän itsen

sä rooli tässä.

Tematisointi

Eläytymismenetelmätarinoiden  analysoinnissa  tematisointi  on  usein  käytetty  analyysi

menetelmä. Tematisoinnilla  tarinoista  etsitään  niitä  elementtejä,  jotka  liittyvät kaootti

seen tai  täydelliseen päivään. Eläytymismenetelmän  tarinavariaatiot sinänsä muodosta

vat kaksi eri teemaa, joihin voi keskittyä. Teemoittelun avulla pyritään etsimään epäon

nistumisen ja onnistumisen elementtejä eri kehyskertomusvariaatioista, ja luomaan niis

tä laajempia tutkimusongelmaan  liittyviä teemoja.  (Eskola 1998, 134135.) Aineistosta

nostetaan esiin teemoja, esimerkiksi mitkä tekijät rakentavat tapahtumia ja mitä asioita

tarinoissa tuodaan esiin tai kenen toiminta aiheuttaa tapahtumien kulun. Teemojen esiin

tymistä ja ilmenemistä aineistossa voidaan vertailla kehyskertomusten mukaan tai muo

dostaa kokoelma erilaisia kysymyksenasetteluja. (Eskola & Suoranta 1998, 175176.)

Teemat  syntyivät  vähitellen  läheisessä  systemaattisessa  vuorovaikutuksessa  aineiston

kanssa. Aluksi tein alustavia luokitteluja lukien aineistoa uudelleen ja uudelleen pyrkien

pitämään  itseni  avoimena  aineistosta  nousevien  tekijöiden  huomioimiseen.  Aineiston

alustavan luokittelun pohjalta kehitin aineistoa kuvaavia teemoja. Lähestymistapani oli

voimakkaasti aineistolähtöinen, ja analyysini kehittyi jatkuvan aineiston kanssa käydyn

vuoropuhelun  ja  teoreettisen  viitekehyksen  vuorovaikutuksesta.  Uskon,  että  tutkittavat

ovat tuntevia, aktiiveja subjekteja, ja halusin tuoda työssäni heidän ajatuksiaan ja tuntei

taan esiin. Aineistolähtöisen tutkimuksellisen lähestymistavan ja aidon aineiston kanssa

käydyn vuoropuhelun avulla pyrin varmistamaan sen, että tutkimuskohteen sosiaaliali

työntekijöiden ääni kuuluu työssäni. Tarinoista  löytyviä tekijöitä  ja  teemoja pyrin nos

tamaan esiin siten, että tutkijan tulkinta  ja tutkittavien ääni vuorottelevat harmonisesti,

toinen toistaan tukien.

Teemoittelun pohjana  toimivat eri kehyskertomusvariaatiot. Tarinoissa kuvataan kahta

erilaista  työpäivää:  täydellistä  ja  kaoottista. Aineisto oli  siis  heti  järjestäytynyt kahden

eri  teeman  ympärille:  teknologian  vaikutuksesta  päivästä  muodostui  joko  täydellisen

täydellinen eli onnistunut tai sitten kaoottinen eli epäonnistunut. Pääteemojen eli kaoot

tisen ja täydellisen päivän alateemoiksi nostin niitä tekijöitä, joita tarinoissa tuotiin esiin

osatekijöinä  pääteemojen  muodostumiseen.  Pyrin  analyysissani  poimimaan  aineistosta
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sen sisältämät keskeiset  ja merkittäviksi katsomani teemat  ja nostamaan ne  lähempään

tarkasteluun. Näiden teemojen avulla oli loin rungon luvulle 5, jossa käsittelen tietotek

niikan ja teknologian käytön hyviä ja huonoja puolia.
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4 MITEN PÄIVÄ SUJUI?

Jos keskitymme pieniin ongelmiin,
joista kirjoitetaan isojen ongelmien alla,
jätämme huomiota vaille isommat ongelmat,
jotka eivät otsikoihin pääse.
Paul Krugman

4.1 Tositarinoita elävästä elämästä

Tutkimukseeni  osallistui  19  henkilöä,  joka  on  noin  puolet  Hämeenlinnan  kaupungin

sosiaalityöntekijöistä.  Tiimeissä  työskentelee  suurempi  määrä  sosiaalityöntekijöitä,

mutta kaikki  eivät päässeet  tilaisuuteen,  jossa  tarinat kirjoitettiin. Tyydyin paikalla ol

leisiin,  sillä  tiedän  sosiaalityöntekijöiden  olevan  melko  kiireisiä  enkä  halunnut  vaatia

tarinoiden  kirjoittamista  muulla  kuin  sille  erikseen  varaamallani  ajalla.  En  myöskään

luottanut siihen, että jälkikäteen postitse palautuisi kovinkaan montaa tarinaa. Vastaajis

ta oli miehiä ainoastaan kolme henkilöä,  joten turvatakseni heidän anonymiteettinsä en

tässä tutkimuksessa analysoi saamiani vastauksia vastaajien sukupuolen mukaan. Käy

tän  tässä  työssä  paljon  tarinakatkelmia  sosiaalityöntekijöiden  kirjoittamista  kertomuk

sista.  Niiden  yhteydessä  en  kuitenkaan  ilmaise  katkelmien  kirjoittajien  sukupuolta  tai

ikää,  vaan  ainoastaan  vastaajan  numeron.  Tähän  ratkaisuun  päädyin  siitä  syystä,  että

tutkimusta  lukeville  Hämeenlinnan  sosiaalityöntekijöille  vastaajan  identifioiminen  su

kupuolen ja iän perusteella olisi helppoa.

Eskola  (1998,  84)  toteaa,  että  eläytymismenetelmä  tuottaa  kulttuurisesti  välittynyttä

tekstimateriaalia,  ja  ennalta  on  vaikea  ennustaa  sen  tuottamia  tuloksia.  Toisaalta  taas

tuotetut tarinat saattavat olla yllätyksettömiä  ja ennalta arvattavia, sillä  ihmisillä on ta

pana toistaa itseään ja ylläpitää stereotypioita. (Eskola 1998, 84). Keräämissäni tarinois

sa  oli  sekä  yllätyksellisiä  että  ennalta  arvattavia  tekijöitä.  Ensimmäiseksi  huomioni

kiinnitti se, että niin kaoottiset kuin täydellisetkin tarinat olivat lähes poikkeuksetta ku

vauksia  todellisesta  elämästä,  kertomuksia  työpäivistä,  joilla  oli  kirjoittajan  mukaan

vastineensa  todellisuudessa.  Vaikka  kerroin,  että  tarinoiden  kirjoittamisessa  voi  mieli

kuvituksensa  antaa  lentää  täysin  vapaasti,  lähes  kaikki  tarinat  perustuivat  vastaajien

omiin kokemuksiin, ja niissä kuvailtiin hyvinkin yksityiskohtaisesti käytettyjä ohjelmis

toja  sekä  työvaiheita.  Tästä  todellisuusaspektista  olin  erittäin  yllättynyt.  Kertomukset

kaoottisesta  työpäivästä perustuivat  lähes poikkeuksetta  tositapahtumiin,  ja  jotkut vas

taajat olivat kirjoittaneet  tarinan  loppuun  jopa päivämäärän,  milloin kuvatun kaltainen
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työpäivä oli oikeasti ollut. Kaikki vastaajat ovat kokeneita sosiaalityöntekijöitä, ja suuri

osa heistä on ollut työssään jo vuosikymmeniä. Kertomukset  ilmeisesti heijastelevatkin

tätä kokemusta. Kerätessäni tarinoita jotkut vastaajat totesivatkin, että oli lähes terapeut

tista kerrankin kirjoittaa kaikista niistä negatiivisista kokemuksista,  joita tietotekniikan

käyttöön liittyy. Tämä näkyi myös vastausten pituudessa, sillä kaoottisesta päivästä kir

joitetut  tarinat  olivat  hiukan  pidempiä  kuin  täydellisestä  päivästä  kirjoitetut  tarinat.

Osasinkin  odottaa  kehyskertomuksen  kaoottisesta  päivästä  niin  sanotusti  kirvoittavan

kielenkannat,  sillä  aina  välillä  meistä  kaikista  varmasti  tuntuu,  ettei  mikään  tekninen

laite toimi niin kuin pitäisi. Ehkäpä tutkimukseni  toimikin  joillekin vastaajille  tekniik

kaan liittyvien sisäisten patoutumien ja epäonnistumisen kokemusten purkautumiskent

tänä.

Mutta mitä teknologiaa  ja  tietotekniikkaa sosiaalityöntekijät sitten tarinoissa käyttivät?

Tärkeimpänä työvälineenä oli selkeästi tietokone. Se mainittiin kaikissa tarinoissa. Tie

tokonetta käytettiin tarinoissa myös erittäin monipuolisesti eri ohjelmien käyttöön. Toi

seksi eniten mainintoja keräsi asiakastietojärjestelmä tai –ohjelma, jonka kaikki vastaa

jat yhtä lukuun ottamatta mainitsivat tarinoissaan. Kaoottisesta päivästä kertovissa tari

noissa  joka  ikisessä asiakastietojärjestelmä oli mukana  jollakin tapaa. Ilmeisesti uuden

Efficaohjelman  käyttöön  on  liittynyt  jonkin  verran  ongelmia,  sillä  usein  kaoottisesta

päivästä  kertovissa  tarinoissa  se  mainittiin  erityisesti  nimeltä  tai  sitten  siihen  viitattiin

muutoin,  esimerkiksi  mainiten  uusi  asiakastietojärjestelmä.  Kolmanneksi  eniten  tari

noissa viitattiin sähköpostiin. Lisäksi useissa tarinoissa mainittiin tulostin,  tekstinkäsit

telyohjelma, matkapuhelin ja Kelan SOKYyhteys.

Tarinoissa sosiaalityöntekijän käytössä oli siis monia erilaisia tietoteknisiä sovelluksia.

Kyselylomakkeesta  saatavien  tietojen  mukaan sosiaalityöntekijät  myös käyttävät  tieto

konetta monipuolisesti. Kuviossa 1 on esitettynä mihin tarkoituksiin sosiaalityöntekijät

ilmoittivat kyselylomakkeessa käyttävänsä työssään tietokonetta. Kaikki tai lähes kaikki

vastaajat  ilmoittivat myös kyselylomakkeessa käyttävänsä tietokonetta asiakkaan tieto

jen hakuun ja tallentamiseen, tekstinkäsittelyyn, sähköpostiin ja tietojen hakuun Interne

tistä. Lisäksi yli puolet vastaajista käytti tietokonetta ajanvarausten tekoon.  Kolmasosa

myös  etsi  asiakkaille  annettavia  tietoja  Internetistä  ja  lähes  puolet  käytti  tietokonetta

laskutuksen  tai  rahaliikenteen  apuna.  Tarinoista  ja  kysymyslomakkeen  tiedoista  voi

päätellä, että sosiaalityöntekijöiden työssä tietotekniikka on merkittävä työväline ja tek
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nologiaa ja sen antamia mahdollisuuksia myös käytetään erittäin monipuolisesti erilais

ten työtehtävien hoitoon.

Käytän työssäni tietokonetta
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Tekstinkäsittelyyn

Asiakkaan tietojen tallentamiseen

Asiakkaan tietojen hakemiseen

Asiakkaan ajanvarauksien tekoon

Kuvallisen materiaalin lähettämiseen

Työvuorolistojen tekoon

Laskutukseen tai rahaliikenteen apuna

Asiakkaalle annettavien tietojen hakuun Internetistä

Sähköpostin käyttöön

Tiedonhakuun Internetistä

% vastaajista

Kuvio 1. Tietokoneen käyttötarkoitukset

4.2 Täydellinen päivä

Ensimmäisenä avaan tietokoneen, ja luen sähköpostin – taas on muutama haus
ka viesti tutuilta, aamu alkaa virne suupielessä. Vastailen pariin asiakkaalta tul
leeseen  kyselyyn  ja  vastausta  odottaviin  viesteihin  sekä  luen  tiedotteita.  Saan
asiakkaalta ensimmäisen KIITOS NOPEASTA VASTAUKSESTA viestin ruudulle ennen
kuin suljen sähköpostin.

Avaan Effican ja tarkistan päivän asiakkaat. Avaan Kelan yhteyden. Teen muu
taman normilaskelman ja ohjelma toimii moitteettomasti, joten suoriudun tehtä
västä nopeasti. Alkaa puhelintunti klo 1112. Puhelin toisessa kädessä ja toinen
tietokonenäppäimistöllä  vastaan  tiedusteluihin  ja  etsin  päätöksiä,  joista  halu
taan lisäselvitystä tms. Osan kanssa vain keskustelen, eikä koneyhteyttä tarvita.
Lounaalle  mennessäni  kellokorttikin  toimii  kunnolla  ja  näyttää  sisällä  olevat
tunnit oikein.

Iltapäivän ensimmäinen asiakas tulee. Rahaasioita varten Kelan yhteydet pelaa
moitteetta,  tulostin  laulaa  ja asiat  hoituu. Keskustelun  jälkeen koneella  laskel
ma, maksut, Kelan etuuksien  tarkistus  ja päätökset,  jotka  tulostan myös asiak
kaalle.  Pikainen  kahvitauko,  kännykästä  tarkistan  viestit  –  ihme  ja  kumma,  on
vain yksi. Näpytän asiakkaalle tekstarin ja lupaan soittaa myöhemmin. Seuraa
vaksi on työkkärin kanssa yhteinen asiakaspalaveri. Printtaan ennen lähtöä ak
tivointisuunnitelmat.
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Ennen  seuraavien  asiakkaitten  tuloa  kirjoitan  Wordillä  loppuun  yhteenvedon
huostaanottoon.  Asiakas  lukee  tulosteet  ja  hänen  pyynnöstään  korjaan  jonkun
asiavirheen koneella  ja  tulostan uuden version.  Seuraava asiakas. Keskustelun
jälkeen siirrän koneelle virallisen päätöksen, lasken toimeentulotuen, teen Kelan
asumistukeen  perinnän  ja  maksan  tuen  asiakkaan  tilille.  Faxaan  mak
susitoumuksen vuokranantajalle. Yhtään ei ohjelma tänään töki.

Ennen  kotiinlähtöä  luen  vielä  sähköposteja  ja  vastailen niihin.  Vastaan  soitto
pyyntöihin  ja  teen  pari  laskelmaa  pöydällä  olevasta  pinosta.  Suljen  yhteydet,
sammutan koneen ja leimaan itseni ulos. Tänään kone toimi, tekniikka ei takkuil
lut. Muutamien käyttökatkojen aikana on kyllä huomannut riippuvuutensa tieto
koneesta ja sen muistista, omaan ei enää niin luota.

Täydellisestä työpäivissä kertovissa tarinoissa tulostin lauloi ja työt sujuivat kuin tanssi,

ja tarinoita lukiessa miltei pystyi aistimaan työnteon rytmin. Tarinoiden perusteella täy

dellisen  työpäivän  perusraakaainekset  ovat  erittäin  yksinkertaiset:  tekniset  laitteet  ja

tietoliikenneyhteydet, jotka toimivat. Lähes kaikki vastaajat kirjoittivat tarinoissaan sii

tä, miten tietokone aukeaa aamulla moitteettomasti  ja tarvittavat ohjelmistot  ja  tietolii

kenneyhteydet, kuten Efficaohjelma, sähköposti  ja KELAyhteys, toimivat  joko koko

naan  ilman  käyttökatkoksia  tai  sitten  katkokset  ovat  niin  pieniä,  ettei  niitä  juurikaan

huomaa. Tarinoissa  työpäivästä  teki  täydellisen  se,  että  tarvittavat  laitteet, ohjelmat  ja

tekniset sovellukset toimivat juuri niin kuin piti. Työt sujuivat ja erilaisia teknisiä laittei

ta ja sovelluksia käytettiin monipuolisesti  ja  taitavasti. Parhaimmillaan teknologiaan ei

tarvinnut kiinnittää mitään huomiota:

Parasta päivässä oli juuri se, että ohjelma toimi hyvin ja hiljaa niin kuin pitikin,
ja minä sain työni tehtyä. En kiinnittänyt koko asiaan edes huomiota koska kaik
ki toimi. Saatoin keskittyä asiakkaiden huoliin ja murheisiin. Myös hyviin asioi
hin.
Vastaaja nro 6

Tietotekniikan ja teknologian toiminta on monissa työpaikoissa perusedellytys työsken

telylle, eikä siihen yleensä tarvitse erityisesti edes kiinnittää huomiota. Sen ymmärtää,

että  kaoottisesta  päivästä  kertovissa  tarinoissa  koneet  ja  laitteet  eivät  toimi  ja  työaika

kuluu  odotellessa  vian  selviämistä,  mutta  yllättäen  tämän  tyyppisiä  tarinoita  esiintyi

myös  täydellisestä  päivästä  kertovissa  tarinoissa.  Kukapa  olisi  arvannut,  että  tarinassa

täydellisestä  työpäivästä  tarvittava  tekniikka  ei  toimikaan?  Tapahtumien  dynamiikan

tarkastelu kuitenkin selittää sen, miten tekniikan pettäminen liittyy täydelliseen työpäi

vään. Kaoottisista työpäivistä kertovissa tarinoissa aluksi ehkä tekniikka toimikin, mutta

lopputulos  on  se,  että  mikään  tekninen  laite  tai  kone  ei  toimi.  Täydellisen  työpäivän
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kulku  taas  rakennettiin  epäonnistumisten  ja  vaikeuksien  voittamisen  kautta.  Vastaan

tulevat tekniset ongelmat ja vaikeudet voitettiin, ja siitä saatiin onnistumisen kokemuk

sia. Tietokone alkoikin toimia, tai sitten käyttökatkokset ohjelmistoissa eivät haitanneet

suurestikaan työn tekoa. Se, että kone suostuu aukeamaan  ja että työssä tarvittavat oh

jelmat ja tietoliikenneyhteydet toimivat, pitäisi olla itsestäänselvyys. Teknisten apuväli

neiden kuuluu toimia siten kuin niiden on suunniteltukin toimivan. Sen pitäisi olla työn

tekijän perusoikeus. Tarinoista päätelleen sosiaalityöntekijöille näin ei ilmeisesti ole.

Täydellisestä  työpäivästä  kertovissa  tarinoissa  yksi  tekijä  loisti  poissaolollaan.  Odotin

saavani  vastauksissa  tarinoita  siitä,  miten  jokin  uusi  teknologia  tai  sovellus,  joka  on

otettu käyttöön, on mahdollistanut uudet työtavat tai mahdollisuudet palvella asiakkaita.

Yllätyksekseni vain kaksi vastaajaa kertoi tarinassaan jostakin uudesta teknisestä ratkai

susta: toinen oli saanut uuden tietokoneen  ja toinen taas siirrettyä sähköiseen muotoon

tarvitsemansa  lomakkeen.  Uusi  tietokone  mainittiin  kuitenkin  ikään  kuin  ohimennen,

eikä sillä ollut aktiivista roolia päivän kulkuun vaikuttavana tekijänä. Näin ollen ainoas

taan  yhdessä  täydellisestä  työpäivästä  kertovassa  tarinassa  nostettiin  keskeiseksi  teki

jäksi  jokin uusi  teknologinen  ratkaisu. Tarinassa  vastaaja kertoi  siitä,  miten  ATKtuki

oli laittanut sähköiseen muotoon erään hänen tarvitsemansa lomakkeen:

Piti tehdä päätös huostaanoton vireillepanosta … Päätös, jonka minun piti
tehdä, on aika harvoin käytössä, joten se ei löytynyt koneen lomakepohjas
ta.  Sain  paperiversion  lomakkeesta,  ja  ihmettelin  pitääkö  ottaa  vanha
kunnon Adlet käyttöön, vai mitä teen. Soitin kuitenkin ATK X:lle, ja ker
roin asiani. Hän pyysi faksaamaan lomakkeen hänelle. Tunnin päästä sain
sähköpostia X:lta. ”Katso liitetiedostosta onko lomake ok” Hän oli laitta
nut sen sähköiseen muotoon ja minä pystyin jatkamaan työtäni. Se tuntui
tosi hyvältä.
Vastaaja nro 18

Tämä  kuvaus  oli  siis  vastauksista  ainoa,  johon  keskeisesti  liittyi  uuden  tekniikan  tai

teknisten ratkaisujen käyttöönotto. Tarinoissa ei tuotettu lainkaan teknisiä innovaatioita,

eikä uusia teknisiä ratkaisuja ollut käytössä yhdessäkään kertomuksessa. Myöskään ky

selykaavakkeessa kukaan vastaajista ei osannut nimetä sellaisia työtehtäviä, joihin halu

aisi  tulevaisuudessa  käyttää  teknologiaa  tai  tekniikkaa  apuna.  Mielestäni  nämä  tekijät

antavat  viitteitä  siitä,  ettei  sosiaalityöntekijöillä  välttämättä  ole  tarpeeksi  teknologista

asiantuntemusta,  jotta  heillä  olisi  näkemystä  siitä,  miten  uutta  teknologiaa  voitaisiin

soveltaa sosiaalialalla. Uudet laitteet ja ohjelmistot kyllä otetaan käyttöön, mutta uusien

ratkaisujen ideoimiseen tai kehittämiseen ei riitä asiantuntemusta tai voimavaroja. Näyt
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täisikin siltä, ettei teknologian käyttöönotto tapahtuisikaan sosiaalityöntekijöiden työstä

kumpuavien tarpeiden mukaan vaan jostakin ulkoapäin tulevien motiivien varassa.

4.3 Kaoottinen päivä

Aamulla  tulin  töihin  valmistautuneena  ”täyteen kalenteriin”  eli  ajanvarauksia
oli  koko  päiväksi.  Henkisesti  olin  tsempannut  itseni  hoitamaan  loppuun  myös
edellisen viikon kesken jääneiden asiakaskertomusten kirjoittamista siinä jossain
”pelivälissä”.  Aamu  alkoi  erittäin  huonosti    koneeni  ei  suostunut  käynnisty
mään kuin useiden yritysten  jälkeen. Loppupäivän hyppikin ”Your computer  is
infected”popup näytöllä. Puhelin oli jo ehtinyt soida parikin kertaa. Olisin tar
vinnut vastatakseni tietoja koneelta joten jouduin vain luvata palaamaan asiaan
kunhan koneeni suostuu yhteistyöhön. Ensimmäiseksi aina avaan sähköpostin –
tällä kertaa sekään ei suostunut heti aukeamaan. Kun sain sen auki siellä oli kii
reellinen viesti,  johon piti heti  lähettää vastaus. Taas soi puhelin ja vanhuksen
omaisella oli monia huolia. Samalla yritin tutkia sähköpostia ja onnistuin pois
tamaan kiireellisen viestin. Huomasin sen onneksi ajoissa ja  sain vielä sen pe
lastettua roskakorista.

Päivän  ensimmäinen  asiakas  oli  luonani  ensimmäistä  kertaa  valtavan  liite
pinonsa kanssa. Henkilötiedot sain hänestä koneelle, mutta sitten ohjelma alkoi
toistuvasti temppuilla ja lopulta heitti minut kokonaan pois ohjelmasta. Samalla
katosi kirjoittamani pitkä asiakirja, ja sain aloittaa senkin alusta. Tarkistin oh
jelman tilannetta muilta työntekijöiltä ja heilläkin oli sama tilanne. Emme saa
neet apua, koska oma atktukemme oli sairaslomalla. No, otin asiakkaan liitteet
ja  kirjoitin  vihkoon  keskusteluistamme  muistiin  pääkohdat.  Lupasin  lähettää
päätöksen postissa. Lähdin aluesosiaaliasemalle neuvotteluun, mutta olin siellä
väärään  aikaan,  koska  olin  poistanut  sähköpostin,  jossa  kerrottiin  aikataulun
muutoksesta. Palasin takaisin toimistolle.

Puhelinpäivystysaika  oli  klo  1112.  Koneelta  ei  pystynyt  tarkistamaan  mitään.
Puhelin soi taukoamatta. Taas asioita lapuille ja lupauksia asioiden hoitamises
ta  kunhan  koneet  saadaan  toimimaan.  Osa asiakkaista  ymmärsi  tilanteen,  osa
taas ei. Ruokatunnille lähtiessäni mietin, saisinko iltapäivän varaukset peruttua.
Asiakkaat kävivät, jututin heidät ja paperipinot kasvoivat pöydälläni. Effica toi
mi vaihteeksi, mutta tulostusvaiheessa teksti on liitetty väärän lapsen henkilötie
toihin.  En  saa  apua  koska  tukihenkilö  on  palaverissa.  Seuraavan  tulostuksen
kohdalla  valitsen  vahingossa  rakennustoimiston  tulostimen,  johon  siis  salaisia
asiakaspapereita lähti tulostumaan. Siis soittamaan sinne jotta hävittävät ko. tu
losteen. Tarkistaessani  sähköpostiani huomaan, että olen saanut runsaasti  ros
kapostia.

Juuri kun olin päivän päätteeksi sulkemassa konetta se tilttasi taas – ei eteen ei
kä taakse – ei muuta kun johto pois seinästä ja kotiin. Olipa taas päivä! En saa
nut juuri mitään kirjallisia töitä tehtyä – ja paperipinot vain kasvoivat pöydällä
ni.

Ensi  lukemalta  huomioni  kiinnitti  kaoottisesta  työpäivästä  kirjoitettujen  tarinoiden  sa

mankaltaisuus.  Tapahtumat  tarinoissa  toistivat  samaa  kaavaa:  tietokone  ja  tietoliiken



53

neyhteydet  eivät  toimineet,  puhelin  soi  lähes  taukoamatta  ja  asiakkaita  virtasi  sisään.

Kuten aiemmin jo mainitsin,  lähes kaikki kaoottisesta päivästä kirjoitetut tarinat perus

tuivat  tositapahtumiin,  ja  näistä  tapahtumista  sai  ilmeisesti  kertomuksiin  runsaasti  ai

neksia.  Tarinoiden  samankaltaisuus  johtuu  luultavasti  joko  siitä,  että  sosiaalityönteki

jöillä on  tekniikan käytöstä hyvin samankaltaisia  kokemuksia yleensä  ja että näitä ko

kemuksia oli helppo tuoda esiin tarinoiden kirjoittamisessa, tai siitä, että tarinat oli kir

joitettu samoista tositapahtumista.

Tarinoista  pystyi  päättelemään,  että  sosiaalityöntekijän  työ  on  erittäin  voimakkaasti

riippuvainen tekniikasta. Kun työssä tarvittava tekniikka ei  toiminut  lainkaan, huomat

tiin, kuinka tekniikkasidonnaista sosiaalityöntekijän työ loppujen lopuksi onkaan. Asia

kastiedot ja –rekisterit, päätökset ja maksatus ovat kaikki tietokoneavusteisia toimintoja,

joten tekniikan pettäessä juuri mitään työtehtäviä ei pystytty hoitamaan. Asiakkaita huo

lineen,  kysymyksiin  ja  vaatimuksineen  riitti,  mutta  heitä  ei  juurikaan  pystytty  autta

maan. Puhelimitse saatiin joitakin asioita hoidettua, mutta suurimmalta osin työt seisoi

vat niin kauan kuin tietokoneen ja asiakashallintaohjelmiston käyttökatkokset jatkuivat.

Tietotekniikka  nähtiin  välttämättömyytenä  ja  itsestäänselvyytenä,  jota  ilman  ei  tulla

toimeen.  Tietotekniikan  ja  teknologian  pettäessä  sosiaalityöntekijän  mahdollisuudet

jatkaa työnsä tekemistä ovat melko pienet:

Jos  tietotekniikka  aiheuttaa  ongelmia  tai  kaaosta  se  tarkoittaa  sitä,  että
mikro  on  hetken  aikaa  pois  käytöstä.  Sinä  aikana  työ  pysähtyy  suurelta
osin. Asiakkaan kanssa voi keskustella ja pitää palaveria sekä verkostopa
laveria joka ei ole niin tekniikkasidonnaista.
Vastaaja nro 9

Huomioni kiinnitti se, että epäonnistuneen työpäivän aiheuttajana oli  lähes aina työnte

kijästä riippumaton tekijä. Toki kertomuksissa työntekijäkin ”paineli vikanappeja”, jon

ka  jälkeen  sähköpostit  katosivat  ja  asiakirjat  tulostuivat  muualle  kuin  oli  tarkoitus.

Yleensä tapahtumat eivät kuitenkaan kehittyneet kaoottisiksi työntekijän toiminnan seu

rauksena, vaan sen aiheuttaja oli jokin ulkopuolinen tekijä. Kaoottisissa tilanteissa kyse

ei  siis  ollut  sosiaalityöntekijän  tietotekniikkataidoista,  vaan  laitteiden  ja  järjestelmien

toimimattomuudesta.  Tyypillisiä  ongelmien  aiheuttajia  olivat  häiriöt  tietokoneen  toi

minnassa  ja  tietoliikenneyhteyksissä.  Kun  vikoja  ilmaantui,  sosiaalityöntekijät  yleensä

tarkistivat ensin mikä on tilanne työtovereilla, toimiiko heidän tietokoneensa normaalis

ti. Tämän jälkeen sitten otettiin yhteyttä atktukihenkilöön. Usein kuitenkin vika oli sen

verran suuri, ettei atktukihenkilökään pystynyt auttamaan:
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Kone ”tilttiin”, ei  taivu mihinkään suuntaan, odotan ja yritän. Käyn kol
legojen luona ja soitan atktukihenkilölle. Iso vika ei toimi, ei tiedetä kos
ka korjaantuu.
Vastaaja nro 7

Ainoaksi mahdollisuudeksi siis jää vain odottaa vian korjaantumista ja pyrkiä tekemään

sellaisia työtehtäviä, joissa tietokonetta ei tarvita.
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5  ILONAIHEITA JA ONGELMAKOHTIA

He sahasivat oksaa, jolla istuivat
ja huusivat toisilleen kokemuksistaan
muistellen sitä, kuinka he voisivat sahata nopeammin.
Ryskyen ja suurella melulla he putosivat syvyyteen,
ja ne, jotka katsoivat toisilta oksilta
pudistivat vain päätään ja sahasivat edelleen.
Bertolt Brecht

5.1 Tietotekniikan ja teknologian hyviä puolia

Sosiaalityöntekijöillä on hyvät tietotekniset taidot

Tietotekniikan  käytön  yleistyminen  työtehtävissä  on  Suomessa  ollut  melko  nopeaa.

Vuonna 2000 palkkatyöntekijöistä  jo 69% käytti  työssään  tietotekniikkaa eli  mikrotie

tokonetta, työasemaa tai tietokonepäätettä, kun vuonna 1988 vastaava luku oli vain 27%

(Blom ym. 2001, 153). Kaikki tutkimukseni sosiaalityöntekijöistä käyttivät tietokonetta

päivittäin,  monet  jopa  koko  työpäivän  ajan.  Käytön  määrä  ei  kuitenkaan  välttämättä

kerro juuri lainkaan siitä, minkälaiset tietokoneenkäyttötaidot ovat. Saadakseni käsityk

sen  sosiaalityöntekijöiden  yleisistä  tietotekniikkataidoista  kysyinkin  vastaajilta,  miten

he  itse  arvioivat  eri  sovelluksien  käyttötaitonsa.  Kuten  kuviosta  2  ilmenee,  parhaiten

sosiaalityöntekijät hallitsivat omasta  mielestään sähköpostin,  Internetin käytön  ja  teks

tinkäsittelyn.  Kukaan  vastaajista  ei  ilmoittanut,  ettei  hallitsisi  lainkaan  näiden  kolmen

sovelluksen käyttöä. Oudoimpia sovelluksia puolestaan olivat ohjelmointi, ryhmätyöoh

jelmat, wwwmateriaalin teko sekä  ftp,  irc  ja uutisryhmät. Tähän tutkimukseen osallis

tujat ovat mielestäni keskimäärin melko harjaantuneita tietokoneen käyttäjiä, etenkin jos

muistetaan se, että Taljan (2001) mukaan tavalliset peruskäyttäjät, etenkin naiset, aliar

vioivat usein tietotekniikkataitonsa.

Hiukan  yllättävää oli  esitysgrafiikan,  esimerkiksi  Power Point  ohjelman, käyttötaidot.

Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista  ilmoitti, ettei hallitse sen käyttöä lainkaan. Todella

yllättävää  taas  oli  se,  että  tietokantojen  käytön  ilmoitti  hallitsevansa  hiukan  yli  40%

vastaajista. Tietokantojen teko ja hallinta vaatii yleensä melko pitkälle kehittyneitä tie

totekniikkataitoja  ja  usein  myös  alan  eritystä  opiskelua.  Epäilenkin  arvioiden  omista

tietokantasovellusten  käyttötaidoista  nousseen  yläkanttiin  siksi,  että  käytössä  oleva

asiakastietojärjestelmä,  Efficaohjelmisto,  on  tietokantapohjainen.  Suurin  osa  niistä,

jotka  arvioivat  hallitsevansa  hyvin  tietokantojen  käytön,  pystyvät  ohjelmiston  avulla
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mm.  päivittämään  tietokannassa  olevia  tietoja,  kuten  asiakastietoja  ja  –kertomuksia,

mutta eivät luultavasti osaa käsitellä itse tietokantoja.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Tekstinkäsittely

Taulukkolaskenta

Esitysgrafiikka

Piirtoohjelmat ja kuvankäsittely

Sähköposti

Tiedostojen ja kansioiden käsittely

Internetin käyttö

wwwmateriaalin teko

Ohjelmointi

Cdrom ohjelmat ja pelit

Tietokannat

Ryhmätyöohjelmat

Ftp, irc ja uutisryhmät

Melko pitkällä tai asiantuntija Vastaalkaja tai hiukan edennyt Ei ole kuullutkaan tai ei hallitse lainkaan

Kuvio 2. Sosiaalityöntekijöiden oma arvio eri sovellusten käyttötaidoistaan

Mielestäni perustietotekniikkataitojen  tasosta kertoo myös se, käytetäänkö tietokonetta

myös työelämän ulkopuolella. Mikäli tietokonetta käytetään myös vapaaajalla, se miel

letään käytännölliseksi työvälineeksi muidenkin kuin työtehtävien hoitoon. Vapaaajalla

tapahtuvasta  tietokoneen  käytöstä  on  usein  hyötyä  myös  perustietotekniikkataitojen

karttumisessa. Tähän tutkimukseen osallistuneet sosiaalityöntekijät käyttivät tietokonet

ta vapaaaikana melko usein, 79% vastaajista käytti  sitä vähintään viikoittain. Ainoas

taan  kaksi  vastaajaa  ilmoitti,  ettei  käytä  lainkaan  tietokonetta  vapaaajallaan.  Monien

mielestä tietotekniset perustaidot ovat kuitenkin epämääräinen  ja vaikeasti mitattavissa

oleva käsite. Voidaankin ajatella, ettei ole olemassakaan mitään tietoteknisiä perustaito

ja, vaan tietotekninen osaaminen muodostuu tietotekniikan toimintoihin  ja työtehtäviin

soveltamisen kautta (Talja 2001). Näyttäisi siltä, että suurin osa vastaajista hallitseekin

työssään käytössä olevan teknologian hyvin, ja sen käyttö on osa työrutiineja.
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Uusi teknologia nähdään hyödyllisenä

Vastaajien mielestä heidän käytössään oleva teknologia on erittäin hyödyllistä, ja siihen

suhtaudutaan  erittäin  luottavaisesti.  Tietotekniikan  hyödyt  olivat  vastaajien  mielestä

kiistattomat, kuten kuviosta 3 näkee.

Käytössäni oleva tietotekniikka ja teknologia...

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Parantaa tiedonkulkua asiakkaalle

Säästää työaikaa

Helpottaa yhteistyötä yhteistyötä muiden sosiaali ja
terveystoimen yksiköiden kanssa

Tehostaa työtäni

Helpottaa tiedonkulkua sosiaalitoimessa

Helpottaa tiedonkulkua työntekijöiden välillä

On erittäin tärkeä työväline

Samaa mieltä tai täysin samaa mieltä (% vastaajista)

Kuvio 3. Käytössä olevan tietotekniikan ja teknologian hyödyt

Kaikki  vastaajat  olivat  sitä  mieltä,  että  käytössä  oleva  tietotekniikka  ja  teknologia  on

tärkeä työväline, ja sen nähtiin myös tehostavan työtä ja säästävän työaikaa. Eniten apua

tietotekniikasta ja teknologiasta oli viestinnässä ja tiedonkulussa:  lähes kaikki vastaajat

olivat  sitä  mieltä,  että  tietotekniikka  ja  teknologia  helpottaa  ja  parantaa  tiedonkulkua

niin työntekijöiden kuin asiakkaan ja työntekijänkin välillä sekä sosiaalitoimessa yleen

sä. Teknologialla on siis  sosiaalityöntekijöiden arkisessa  työssä erittäin tärkeä rooli,  ja

sen käyttö koetaan hyödyllisenä.

Pantzarin (2001, 199202) mukaan tietoyhteiskunnan ja teknistymisen puolesta puhuvat

usein henkilöt, jotka ovat vakuuttuneita tiedoistaan mutta eivät osaa varmuudella epäillä

tietoa tai teknisen kehityksen mielekkyyttä. Tekniseen tietoon ja teknisyyden voittokul

kuun  näyttäisivätkin  suhtautuvan  luottavaisimmin  ne,  jotka  tuntevat  sitä  pinnallisesti.

Järjestelmien  kehittäjät  ja  ohjelmoijat  sen  sijaan  ovat  hyvin  tietoisia  niihin  liittyvistä
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riskeistä  ja  epävarmuustekijöistä.  Mitä  lähempänä  tiedon  tuotantoa  siis  olemme,  sitä

enemmän tiedollinen epävarmuus korostuu. (Pantzar 2001, 199202). Tutkimuksen so

siaalityöntekijät tuntuvat suhtautuvan erittäin luottavaisesti ja suurin odotuksin teknolo

gian  käyttöön  työssään.  Etenkin  käsitykset  teknologian  käytöstä  saatavista  hyödyistä

ovat erittäin  myönteiset. Väistämättä herääkin kysymys siitä,  perustuvatko näin  suuret

hyötynäkemykset todellisuuteen.

Uutta on kiva oppia

Tekninen  kehitys  muuttaa  myös  työympäristöämme  ja  ammattien  sisältöä.  Työnteon

ennustetaankin tulevaisuudessa tapahtuvan pienissä, moniammatillisissa ja tulosvastuul

lisissa  tiimeissä  joissa omaa  työtä kehittään  jatkuvasti. Työpaikat  muodostuvat ”jatku

van uuden oppimisen laboratorioksi”. (Kasvio 1999, 163.) Osaamisesta tulee entistäkin

keskeisempi voimavara yhteiskunnassa, ja tämä johtaa siihen, että jokaisen on opetelta

va uusia asioita koko elämänsä ajan. Puhutaankin elinikäisestä oppimisesta, jolloin erot

telu kouluaikaan, opiskeluun, työelämään siirtymiseen ja työntekoon häviää  ja oppimi

nen  on  jatkuvaa  ja  elinikäistä.  Oppimisen  sekä  uusien  toimintatapojen  kehittämisen

apuna on tekniikka: tietokoneet ja –laitteet. (Korhonen & Sokala 1998, 1415.) Uhkana

on  kuitenkin  se,  että  toimintatapoja  ei kehitetäkään  työstä  käsin  vaan  teknologian  eh

doilla, sillä usein uusi teknologia ohjaa ihmisiä toimimaan tietyllä tavalla. Tähän tutki

mukseen  osallistuneiden  mielestä  tietotekniikka  ja  teknologia  ei  kuitenkaan  pakota

muuttamaan  työtapoja,  vaan  ne  auttavat  uusien  toimintamallien  syntymistä.  Tietotek

niikka ja teknologia koettiin muutoinkin oppimisen ja onnistumiskokemusten lähteenä.

Vastaajista 74% sai oppimisen kokemuksia ja 63% taas koki onnistumisen iloa tietotek

niikan ja teknologian käytössä. Lisäksi kolmasosa tunsi, että on sen avulla kehittämässä

työtä. Parhaimmillaan teknologia on siis oppimisen riemun ja työn kehittämisen lähde.

Seuraava tarina on kirjoittajansa mukaan visio tulevasta työpäivästä:

Olen  todella  tyytyväinen  ja onnellinen että päivä onnistui näin hyvin. Olin aa
mulla jännittynyt kun menin töihin kun uudella Efficaohjelmalla piti siirtää / eli
HPJ:llä  tehnyt päätökset Efficalle. Aluksi painelin ihan vikanappeja, mutta sit
ten onnistuin. Seuraavassa päätöksessä en enää tehnyt virheitä ja loput meni jo
rutiinilla. Hurrasin oikein itselleni, että minä vanha sos.tt., jolle eläkkeelle pää
sy ei ole kaukana opin uutta. Vaikka olen sydämestäni inhonnut tietokonetta (et
tä joskus olisin halunnut heittää sen ikkunasta ulos) rupesinkin tykkäämään sii
tä.  Päivän  päätteeksi  käyn  vielä  läpi  kaikki  päätökset,  jotka  nyt  ovat  Effica
järjestelmässä.  Tyytyväisenä  suljen  koneen  ja  lähden  hymyillen  kotiin.  Huo
maan, ettei päätä särje eikä mahaa polta, olen siis vielä oppimiskykyinen eli siis
myös työkykyinen, vaikka joskus olen epäillyt sitä.
Vastaaja nro 2
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Ilmeisesti kirjoittajan visio ei kuitenkaan ole vielä toteutunut, vaan ennemminkin päätä

on särkenyt ja vatsaa poltellut. Tietokonekin on joskus tehnyt mieli heittää ulos ikkunas

ta, mutta  nyt  täydellisenä  työpäivänä kaikki  työtehtävät  tietokoneella onnistuivatkin  ja

tunne on huumaava. Uuden oppiminen antaa vahvan onnistumisen tunteen ja intoa tule

viinkin työpäiviin.

Asiakaspalvelu paranee

Vaikka tietotekniikka ja teknologia yleensä vastaajien mielestä säästi työaikaa ja tehosti

työtä, se ei kuitenkaan  lisännyt asiakastyöhön käytettävän ajan määrää. Vain viidesosa

oli  sitä  mieltä,  että  teknologian  käyttö  vapauttaa  aikaa  asiakastyölle.  Yleisellä  tasolla

asiakkaiden kuitenkin katsottiin hyötyvän siitä, että sosiaalialalle tulee uusia teknologi

sia  ratkaisuja  (kuvio  4).    Selkeimpänä  hyötynä  nähtiin  olevan  se,  että  asiakas  saa  pa

remmin tietoja omasta tilanteestaan. Kuviosta 4   nähdään, että myös tiedonkulku para

nee selkeästi teknologian avulla.

Käytössäni oleva tietotekniikka ja teknologia...

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Vaarantaa asiakastietojen
luottamuksellisuuden

Auttaa asiakkaita saamaan
oikean palvelun oikeaan aikaan

Helpottaa asiakkaiden
kokonaisvaltaista hoitoa

Parantaa tiedonkulkua
asiakkaalle

Lisää asiakastyöhön käytettävän
ajan määrää

Samaa mieltä Ei saamaa, ei eri mieltä Eri mieltä

Kuvio 4. Tietotekniikan ja teknologian vaikutus asiakaspalveluun
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Kyselylomakkeen  perusteella  sosiaalityöntekijät  näkivät  asiakkaiden  saaman  hyödyn

teknologian  ja  tietotekniikan käytöstä olevan  melko pientä. Tarinoiden kautta tuli kui

tenkin ilmi se, että sosiaalityöntekijöiden mielestä teknologia  ja tietotekniikka parantaa

asiakaspalvelua.  Uuden  tekniikan  avulla  tiedonkulku  asiakkaan  ja  työntekijän  välillä

helpottuu, koska työntekijä on helpommin tavoitettavissa. Sähköpostitse ja matkapuhe

limen  avulla  sosiaalityöntekijät  kommunikoivatkin  asiakkaiden  kanssa  joustavasti  ja

nopeasti.  Asiakasaikoja  perutaan,  asiakkaita  neuvotaan  ja  ohjataan.  Asiakkaat  puoles

taan  ovat  tyytyväisiä,  kun  saavat  helposti  yhteyden  sosiaalityöntekijään,  kuten  näkyy

seuraavissa tarinakatkelmissa.

Avaan tietokoneen ja luen ensimmäisenä sähköpostin. Vastaan pariin asi
akkaalta  tulleeseen  kyselyyn  ja  luen  tiedotteita.  Saan  asiakkaalta  ensim
mäisen  KIITOS  NOPEASTA  VASTAUKSESTA  viestin  ruudulle  ja  ennen
kuin suljen sähköpostin.
Vastaaja nro 6

Pikainen  kahvitauko,  kännykästä  tarkistan  viestit  –  ihme  ja  kumma,  on
vain yksi. Näpytän asiakkaalle tekstarin ja lupaan soittaa myöhemmin.
Vastaaja nro 12

Myös  muiden  teknisten  laitteiden  toimiminen  edistää  asiakaspalvelua  ja  asiakastyyty

väisyyttä.  Huostaanoton  kuulemisen  paperityö  saadaan  tehtyä  asiakkaan  läsnä  ollessa

nopeasti ja tehokkaasti:

Saan  ennen  asiakkaitten  tuloa  kirjoittaa  loppuun  Wordillä  yhteenvedon
huostaanottoon, korjailen loput virheet. Iltapäivällä tulee asiakkaat. Näh
täviksi  tulosteet  ja yhteenveto +  liitteet, asiakas  lukee  ja hänen pyynnös
tään korjaan jonkun asiavirheen koneella ja tulostan uuden version. Asia
kas sanoo mielipiteensä huostaanottoon. Kirjoitan sanasta sanaan koneel
le ja otan allekirjoituksen.
Vastaaja nro 16

Teknologian  ja  tietotekniikan  avulla  parannetaankin  vastaajien  mukaan  pikemminkin

asiakastyön laatua kuin määrää. Asiakkaat ovat tyytyväisiä ja työn tekeminen on joutui

saa laitteiden ja ohjelmistojen toimiessa sujuvasti.

Sosiaalialan  teknologiastrategiassa  puhutaan  paljon  asiakkaiden  kokonaisvaltaisesta

hoidosta ja saumattomista palveluketjuista. Saumattomat palveluketjut ovat yksi keskei

nen  tekijä Sosiaali  ja  terveydenhuollon  tietoteknologian  hyödyntämisstrategiassa

(1996),  ja  aivan  erityisesti  sitä  on  pohdittu  sosiaali  ja  terveydenhuollon  saumatonta

hoito  ja  palveluketjua käsitelleessä  työryhmäraportissa  (Sosiaali  ja  terveydenhuollon



61

tietoteknologian hyödyntäminen. Saumaton hoito ja palveluketju. 1998.). Molemmissa

teoksissa tietotekniikka  ja  teknologia nähdään keskeisenä välineenä saumattomien pal

veluketjujen  toteuttamisessa. Saumaton palveluketju on ”saman asiakkaan  tiettyyn on

gelmakokonaisuuteen  kohdistuva  ja  organisaatiorajat  ylittävä  palveluprosessien  koko

naisuus, jossa väestövastuullisella yksiköllä on seurantavastuu” (Sosiaali ja terveyden

huollon  tietoteknologian  hyödyntäminen.  Saumaton hoito  ja  palveluketju.  1998,  18).

Saumattomat palveluketjut tarkoittavat sitä, ettei ihmisen tarvitse juosta monien eri toi

mipisteiden välillä saadakseen palvelua, vaan tieto liikkuu ihmisten sijaan.

Osaltaan saumattomia palveluketjuja mahdollistavat kunnallisten palveluiden kotisivut,

verkosta löytyvät aukioloajat,  lomakkeet  ja  työntekijöiden yhteystiedot. Palvelujen ko

konaisvaltaisuus ja oikea ajoittaminen ovat myös tärkeitä tekijöitä asiakkaiden palvelu

prosesseissa,  ja  niiden  parantaminen  on  merkittävä  teknologian  tietotekniikan  käyttö

kohde  sosiaalialalla  (Sosiaali  ja  terveydenhuollon  tietoteknologian  hyödyntäminen.

Saumaton hoito  ja  palveluketju.  1998,  14).  Vain hiukan  yli  kolmasosa  vastaajista  oli

sitä mieltä, että käytössä oleva teknologia ja tietotekniikka helpottaa asiakkaiden koko

naisvaltaista  hoitoa,  ja  vain  neljäsosa  oli  sitä  mieltä,  että  ne  auttavat  oikean  palvelun

saamista asiakkaalle oikeaan aikaan. Tiedustelin kysymyslomakkeessa myös mielipidet

tä teknologian käytöstä yleensä sosiaalialalla. Kuviossa 5 on esitetty yhteenveto sosiaa

lityöntekijöiden näkemyksistä. Huomattavaa on, että vain 25% vastaajista oli sitä miel

tä, että uusien teknologisten ratkaisujen soveltaminen sosiaalialalla auttaa saumattomien

palveluketjujen mahdollistumisessa.

Ilmeisesti palveluketjujen toimivuudessa on vielä paljon parantamisen varaa eivätkä ne

vielä  ole  kovinkaan  saumattomia.  Kysymyksenasettelussa  nimittäin  tiedustelin  juuri

tietotekniikan ja teknologian vaikutusta asiakkaiden kokonaisvaltaiseen hoitoon ja oike

an palvelun saamiseen oikeaan aikaan. Voi olla, että tietotekniikan ja teknologian osuus

näiden tavoitteiden saavuttamisessa ei ole oleellinen, vaan siihen vaikuttavat muut teki

jät. Tai sitten teknologiasta ei koeta olevan juurikaan apua saumattomien palveluketju

jen  toteuttamisessa.  Ainakin  tällä  kysymyksenasettelulla  asiakkaiden kokonaisvaltaiset

hoitoketjut ovat tutkimukseni perusteella vielä melko kaukana.

Strategioissa on pohdittu paljon sitä, miten sosiaaliala tehostuu ja asiakaspalvelu para

nee  uuden  teknologian  käyttöönoton  myötä.  Teknologian  avulla  on  mm.  suunniteltu

kehitettävän erilaisia  sähköisiä asiakaspalveluita.  (Sosiaali  ja  terveysministeriön  tieto
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tekniikan  hyödyntämisstrategia.  1996,  Sosiaali  ja  terveydenhuollon  tietoteknologian

hyödyntäminen. Saumaton hoito ja palveluketju. 1998). Pitkäsen (2002, 1011) mukaan

sosiaalitoimen  asiakkaat  eivät  kuitenkaan  kaipaa  sähköisiä  palveluita.  Syynä  tähän  on

se,  että  sähköiset  palveluratkaisut  ovat  vielä  monimutkaisia  käyttää.  Esimerkiksi  toi

meentulotukihakemusten  tulostaminen  verkosta  kenties  onnistuukin,  mutta  niiden  toi

mittaminen  sähköisesti  on  erittäin  vaikeaa.  Esimerkiksi  toimeentulotuen  laskemiseen

tarvittavien liitteiden toimittaminen sähköisesti on useille asiakkaille ongelmallista, ellei

jopa  mahdotonta.  Asiakkaan  tulisi  ensinnäkin  saada  jostain  skanneri  käyttöönsä  ja  tä

män  lisäksi osata vielä käyttääkin  laitetta. Kokemusten mukaan parhaimpia uuden tek

nologian  mahdollistamia palveluja  sosiaalitoimella  ovat wwwsivut,  joiden kävijämää

rät ovat nousseet maanlaajuisesti (Pitkänen 2002 1011, Topo, Hannikainen, Ingman &

Pulliainen 1999, 3, 47).

Teknologian  soveltamista  sosiaalialalla  yleensä  vaikeuttaa  käsiteltävien  tietojen  arka

luonteisuus  ja  asiakasasioiden  salassapitovaatimukset.  Sosiaalialalla  käsiteltävät  asiat

ovat  tyypillisesti  arkaluonteisia  ja  luottamuksellisia,  mikä  asettaa korkeat  vaatimukset

käytettäville  tietosuoja  ja  tietoturvaratkaisuille.  (IsoMarkku  2001,  52.)  Asiakkaiden

tulee  luottaa  siihen,  että  heidän  asiansa  säilyvät  luottamuksellisina,  ja  työntekijöiden

taas siihen, ettei heidän käyttämänsä teknologia vaaranna salassa pidettäviä tietoja. Tut

kimukseen osallistuneiden keskuudessa tietoturva ja asiakastietojen salassa pidettävyys

aiheutti yllättävän vähän huolenaihetta. Kuten kuviosta 4 huomataan, vain 16% vastaa

jista  oli  huolissaan  asiakkaiden  tietosuojasta.  Vastaajista  selkeä  enemmistö  näki,  ettei

käytössä oleva teknologia vaaranna asiakastietojen  luottamuksellisuutta. Uusien tekno

logisten  ratkaisujen  käyttöönoton  katsottiin  kuitenkin  vaarantavat  henkilökohtaisten

yksilön suojan (kuvio 5),  ja yli puolet vastaajista oli  sitä mieltä, että tietoyhteiskunnan

myötä kansalaisten valvonnan  ja kontrolloimisen mahdollisuudet paranevat.

5.2 Ongelmia tietotekniikan ja teknologian käytössä

Kalevi Kantele (2003, 189) on laskenut tietokoneen peruskäyttäjän tuottavuutta ja tieto

tekniikan  käytöstä  aiheutuvia  työajan  säästöjä.  Hänen  mukaansa  tietotekniikan  avulla

saavutettu tuottavuuden kasvu on  yleisellä  tasolla ollut vähäisempää kuin on odotettu.

Tämä  johtuu  siitä,  että  tietotekniikan  kanssa  töitä  tekevän  työntekijän  työaikaa  kuluu

suhteellisen paljon  teknisten apuvälineiden kanssa ”sähläykseen”. Usein uusien  laittei

den tai ohjelmien kanssa menee ylimääräistä työaikaa, kun jotain tiettyä toimintoa yrite
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tään tehdä tuloksettomasti. Teknisten apuvälineiden kanssa kamppailu on luonnollisesti

pois  tehokkaasta  työajasta.  Kanteleen  laskujen  mukaan  yleensä 7,5  tunnin  työpäivästä

tuottamatonta aikaa on kolme tuntia. Tästä kolmesta tunnista noin tunti kuluu teknisten

apuvälineiden  kanssa  kamppailuun.  Tunnin  menetys  tehokkaasta  työajasta  on  todella

paljon,  ja  vuositasolla  tarkasteltuna  menetetty  työaika on pari  viikkoa.  (Kantele 2003,

189). Tämä kaikki johtuu siitä, että tekniset apuvälineet eivät toimi, kuten niiden pitäisi

toimia. Tulisivatko työt siis hoidettua nopeammin  ja  tehokkaammin vanhoilla  laitteilla

ja ohjelmilla tai jopa kokonaan ilman tekniikkaa? Seuraavat tarinakatkelmat ovat täydel

lisiä kuvaus siitä, miten työaikaa kuluu taistelussa tuulimyllyjä vastaan:

Olen  ollut  viikonlopun  sos.  päivystäjänä  ja  yrittänyt  koko  päivän  saada
viikonlopun tapahtumia merkittyä asiakastietojärjestelmään. Se ei ole on
nistunut, koska en saa asiakastietojärjestelmää jostain syystä auki.
Vastaaja nro 19

Minulla oli aikaa aamulla klo 89.30 ennen kokousta ja avasin koneen oh
jelmat  tarkoituksena  tallentaa  yhden  sijaisen  työsopimustiedot.  Sijainen
oli ollut ennestään kaupungilla töissä,  joten hänen perustietonsa piti olla
webtiedoissa.  Jostain syystä webtallennus ei  löydä henkilöä nimen eikä
henkilötunnuksen perusteella  ja  takkuili  joka ruudulla niin,  että ½  tuntia
meni eikä työsopimusta saanut aikaiseksi. Palasin asiaan iltapäivällä toi
sen kokouksen jälkeen klo 14.30. Loppujen lopuksi työntekijän tiedot löy
tyivät ja kolmannen yrityksen jälkeen sain luullakseni oikeat tiedot tallen
nettua. Jokaisen yrityksen jälkeen tulostin työsopimuspaperin ja tarkastuk
sessa huomasin aina kohtia, joihin korjaamani tiedot eivät olleet tallentu
neet…  Siis  3  tuntia  meni  työpäivästä  yhden  paperin  (työsopimuksen)  te
koon.
Vastaaja nro 1

Useissa tarinoissa vaati monia yrityksiä ennen kuin ohjelmat ja laitteet alkoivat vihdoin

toimia. Aikaa kului  ja pinna kiristyi, kun suunniteltuja töitä ei sitten ehtinytkään tehdä.

Yllättävissä tilanteissa saatiin kuitenkin usein apua työtoverilta. Tutkijoiden tietoteknii

kan  haltuunottoa  tutkinut  Talja  (2001)  havaitsi,  että  on  suurimpana  käytön  apuna  oli

kollegojen vertaistuki, eli  joku näytti kädestä pitäen, miten tietyt toiminnot suoritetaan,

ja  auttoi  tarvittaessa  lisää.  Tietoteknisesti  taitavat  työtoverit  ovat  kullan  arvoisia,  kun

esimerkiksi käyttökatkoksen myötä pitkään työstetty teksti yhtäkkiä katoaa:

Iltapäivällä sitten Effica taas lysähti. Olin päättänyt tehdä työlään lausun
non ,  joka oli hiertänyt kuin kivi kengässä pitkään. Lopulta se oli valmis
tallennettavaksi. Ei voi olla totta! Mitään ei tapahdu, lausunto ei tallennu!
Ai  niin,  mutta  Efficahan  on  Wordpohjainen.  Pian  ekspertit  apuun,  että
saan  tallennetuksi  lausunnon  Wordiin,  itse  en  moista  hienoutta  hallitse.
Onneksi naapurihuoneen X oli paikalla ja homma onnistui.
Vastaaja nro 8
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Nurmelan  (1999, 250251) mukaan uutta tieto  ja viestintätekniikkaa  voidaan arvioida

kolmelta eri kannalta:

1. Tehokkuus – tehdäänkö asiat oikein,

2. Vaikuttavuus – tehdäänkö oikeita asioita

3. Tarkoituksenmukaisuus  –  mikä  on  toimenpiteiden  vaikutus  yhteiskunnan  pi

demmän aikavälin tarpeiden toteutumisen kannalta.

Näitä kaikkia eri arviointikriteerejä  tulisi  miettiä  kun puhutaan  teknologian  hyödyistä.

Usein uusi tietokone tuli työpöydälle liian heppoisen opastuksen ja koulutuksen myötä,

eivätkä työntekijät tästä syystä osaa käyttää uusia työkalujaan kuin puolinaisesti. Taito

jen ja tietojen puuttumisesta taas seuraa paljon stressiä ja turhaa työtä. (Nurmela 1999,

250251).  Näin  ollen  tietokoneista  saatava  hyötykin  jää  puolinaiseksi  tehokkuudesta

puhumattakaan.

Paperipinot kasvavat ja stressi lisääntyy

Monien työtehtävien hoito on mahdollisia ilman teknologian käyttöä, josta esimerkkinä

edellä olevassa tarinakatkelmassa mainitut asiakkaan kanssa keskustelu ja verkostopala

verien pito. Asioita voi hoitaa myös puhelimitse tai vaikkapa käymällä itse paikan pääl

lä. Huomattavan monet työtehtävät eivät kuitenkaan ole mahdollisia, ja ongelmia seuraa

etenkin,  jos käyttökatkokset jatkuvat pitkään. Asiakkaiden asioita ei voi  juurikaan hoi

taa  ilman asiakashallintaohjelmistoa,  ja käyttökatkoksista  seuraa  työtehtävien kasautu

mista. Kolmasosa vastaajista olikin sitä mieltä, että tietotekniikan ja teknologian käyttö

työssä aiheuttaa stressiä ja kiireen lisääntymistä. Kymmenen prosenttia vastaajista eli 2

henkilöä totesi sen käytön myös rasittavan työtänsä. Usein päivää piti venyttää pitkälle,

jotta työtehtävät sai hoidettua, ja siitä huolimatta paperipinot vain kasvoivat työpöydäl

lä:

Asiakkaat  kävivät,  jututin  heidät  ja  keräsin papereita  pöydälleni.  Klo  15
jälkeen ohjelma alkoi taas toimia,  juuri kun olin hetkellisesti ehtinyt aja
tella  kotiin  lähtöä.  Tein  paperitöitä  kiireellä  klo  17  saakka.  Olipa  taas
päivä! Paperipinot kasvoivat taas pöydälläni.
Vastaaja nro5

Tavallisella asiakaskäynnillä asiakas tulee paperien ja tositteiden kanssa
jotka sitten kirjoitetaan ylös ruutupaperille ja yritetään jälkikäteen tehdä
laskelmat ja kertomukset… Puhelimeen ei juuri kannata vastailla koska ei
voi oikeastaan muuta kuin selitellä huonoja selityksiä. Niinpä laitan puhe
postin viestin etten voi vastata  ja neuvonta yms.  saavat ottaa vastaan vi
haiset soitot ja yhteydenotot. Kun mikro vihdoin toimii alkaa säpinä. Yri
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tän tehdä kaiken mahdollisen ja murehdin sitä kuinka paljon kuinka paljon
työtä  siirtyi  huomiselle  ja  sitähän  siirtyi.  Taas  on  aikataulut  pielessä  ja
joudun joustamaan vaikkapa ruokatuntiin tai pidentämään päivää.
Vastaaja nro 9

Nuorempien  ja  vanhempien  työntekijöiden  välillä  on  Ilmarisen  (1996)  mukaan  suuria

eroja  tietotekniikkaan suhtautumisessa. Suurimmat erot  ikäryhmien  välillä oli  tietotek

niikan roolissa stressiä lisäävänä tekijänä: kun alle 31vuotiaista työntekijöistä vain nel

jännes koki  tietotekniikan  lisäävän  stressiä,  51–55vuotiaiden  ryhmässä  vastaava  luku

oli noin 65%. Ikä on siis erittäin merkittävä tekijä siinä, nähdäänkö tietotekniikan rooli

stressin lisääjänä vai helpottajana. (Ilmarinen 1996.) Saman suuntaisia tietoja tuli tutki

muksestani: eniten stressiä ja ahdistusta tietotekniikan käytöstä kokivat vanhimpiin ikä

ryhmiin kuuluvat  työntekijät. Tutkimuksessani 55 vuotta näytti olevan tietynlainen ve

denjakaja. Sitä vanhemmille sosiaalityöntekijöille aiheutui tietotekniikan ja teknologian

käytöstä  nuorempiaan  enemmän  ahdistusta,  riittämättömyyden  tunteita  ja  stressiä. Tä

män  lisäksi sosiaalityöntekijöistä  löytyi pieni, muutaman vanhemman henkilön ryhmä,

jotka  totesivat  tietotekniikan  ja  teknologian  käytön  työssä  aiheuttavan  erittäin  paljon

stressiä tai ahdistuneisuutta. He eivät nähneet tietotekniikan  ja teknologian käyttöä ko

vinkaan positiivisena asiana ja arvioivat siitä saatavat hyödyt melko pieniksi.

Ikä ja tietotekniikka tutkimusprojektissa havaittiin nuorten  ja vanhempien työntekijöi

den välillä varsin suuria eroja sekä suhtautumisessa tietotekniikkaan että kokemuksissa

tietotekniikan käytöstä. Kun nuoret pääsääntöisesti kokivat tietotekniikan positiiviseksi

ja  arvioivat  sen  rikastuttavan  työntekoa  sekä  lisäävän  omien  kykyjen  käyttöä,  olivat

vanhempien  työntekijöiden  arviot  usein  päinvastaisia.  He  kokivat  pätevyytensä  riittä

mättömäksi,  tarvitsivat  paljon  enemmän  aikaa  oppimiseen  sekä  kokivat  tietotekniikan

lisäävän huomattavasti stressiä. (Ilmarinen 1996.) Kysyessäni  sitä, miten työyhteisössä

yleensä suhtaudutaan tietotekniikan ja teknologian käyttöön, suurin osa vastaajista ker

toi sen olevan yleensä myönteistä. Kuitenkin nuorten työntekijöiden koettiin usein ole

van vanhempia osaavampia ja innostuneempia.

Infoähky

Viestintä on parantunut uusien viestintävälineiden ansiosta. Ihmiset ovat koko ajan ta

voitettavissa kännyköistään, on mahdollista hoitaa asioita sähköpostitse tai tehdä vaikka

etätyötä. Sähköposti  ja Internet ovatkin yleistyneet nopeasti. Kaikki vastaajat käyttivät

työssään sähköpostia. Sen avulla pidettiin yhteyttä asiakkaisiin, kollegoihin ja yhteistyö
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tahoihin.  Sosiaalitoimen  asiakkaat  eivät  aikaisempien  kokemusten  perusteella  kovin

kaan usein ota yhteyttä sähköpostitse (Pitkänen 2002, 1011). Poikkeus  ilmeisesti vah

vistaa  säännön,  sillä  tässä  tutkimuksessa  myös  asiakkaat  olivat  aktiivisia  sähköpostin

käyttäjiä. Parhaimmillaan sähköposti onkin  nopea  ja  tehokas viestintäväline,  mutta  in

formaatiotulva  uhkaa  sen  hyödyllisyyttä.  Roskaposti  on  yhä  kasvava  ja  paheneva  on

gelma,  joka  koskettaa  myös  sosiaalityöntekijöitä,  kuten  seuraavista  tarinakatkelmista

voi päätellä:

Aamulla töihin tullessani avaan tietokoneen katsoakseni sähköpostin. Ros
kapostia on tullut runsaasti ja poistan vahingossa kaksi ilmeisen tärkeätä
sähköpostia.
Vastaaja nro 17

Tuhosin  heti  8  roskapostiksi  luokittelemaani  viestiä…Vihreitten  nuolten
osoittamat mailit vaan kasvavat, en jaksa edes avata niitä kun näyttää ett
ei ne ole mua kiinnostavia.
Vastaaja nro 13

Sähköpostin suosion salaisuus on sen käytön helppous ja se, että se ainakin osittain va

pauttaa  ajasta  ja  paikasta.  Viestejä  voi  lähettää  vaikkei  vastaanottaja  olisikaan  työpis

teessään, ja hän lukee sen, kun aikaa löytyy. Se on myös halpa ja nopea viestintäväline.

Pietarisen  (2001, 156)  mukaan  suuri osa sähköposteista on  työpaikan  sisäisiä  viestejä,

jolloin se toimii ilmoitustauluna ja sisäisten asioiden tiedottamisen kanavana. Viestintää

nopeuttavat tekniset ratkaisut ovat  lisänneet  informaation määrää ympärillämme jatku

vasti, jopa informaatiotulvaksi asti. Informaatiotulvat ovat vaikeasti hallittavia, ja niiden

katsotaan  olevan  jopa  psyykkinen  riskitekijä  (Pietarinen  2001,  156157).  Informaatio

tulva vaatiikin  meiltä aivan uudentyyppistä  lukutaitoa, kykyä suodattaa suuresta  infor

maation  määrästä  olennainen  ja  meille  tärkeä  tieto.  Tärkeän  ja  välttämättömän  tiedon

seulominen  tietovirrasta  on  yhä  työläämpää,  ja  tarvitaan  tietoammattilaisia,  jotka vali

koivat meille tarvitsemaamme tietoa. (Tapper 2003, 27.)

Kone vs. ihminen

Tietokoneet ovat kautta historiansa herättäneet paljon niin toiveita kuin pelkojakin. Tie

tokoneen on väitetty aiheuttavan ihottumaa ja korvaavan mm. kielenkääntäjät ja opetta

jat. Toisaalta koko sähköaivojen ennustettiin olevan vain ohimenevä villitys, joka osoit

tautuisi  hyvin  lyhytikäiseksi. Tietotekniikan  ja  teknologian käyttö on  yleistynyt  rajusti

viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana, ja nykyään kaksi kolmesta palkkatyönteki
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jästä  käyttää  työtehtävissään  tietotekniikkaa  (Blom  ym.  2001,  153).  Ihmiset  näkevät

tapahtuneen muutoksen hyvin eri tavoin. Osa kokee sen uhaksi ja pyrkii muutokset tor

jumalla  vetäytymään  syrjään kehityksestä, osa taas  haluaa  hyödyntää uuden  mahdolli

suuden menestyä elämässään (Kaivooja & Kuusi 1999, 19).

Teknologian ja sosiaalisen maailman välillä koetaan usein olevan vahva ristiriita. Usein

teknologia  ja koneet nähdään sosiaalisen  maailman  vastakohtana. Tarinoissa  inhimilli

syyden ja tekniikan ristiriita tuli usein esiin siten, ettei tietotekniikan koettu aina taipu

van  inhimillisen elämän vaatimuksiin. Kone ei aina ymmärrä  ihmisen elämän hienoja

koisuutta:

Halausten jälkeen asiakas lähtee. Kone vaatii  jotakin tietoja itselleenkin,
vaan miten? Asiakas (=vauva) on muualla, salainen,  josta ei  saa puhua,
dokumentoida  (on  äidin  toive).  Päätöksiä  pitää  kuitenkin  aikaansaada.
Taas  mietin  miten  jotakin  ohjelmaan  riipustin.  Kuitenkin  taisi  mennä
”päin honkia” Tuntuu, että kun tuo kone ja ohjelma vaatimuksineen olisi
kin se  tärkein asia  tässä  ja nyt! Entä  ihminen omine  tunteineen, murhei
neen?
Vastaaja nro 10

Yhden  kohdalla  tallennusongelmia  kun  eronneet  puolisot  käyvät  yhdessä
lapsen asioista puhumassa, miten kirjaan: kuka on x ja mikä kunta mak
saa? Isä joka käy yksinkin, asuu eri kunnassa kuin äiti ja poika!
Vastaaja nro 13

Jaakko Suominen (2000) on tutkinut tietotekniikan kulttuurista rakentumista populaari

julkisuuden kautta tietoteknistyvässä Suomessa 19501970luvuilla,  ja hän erottaa kol

me  tietotekniikkapelkojen  päätyyppiä:  dehumanisaatio,  kohtalokas  virhe  ja  pahuuden

uhka. Ensinnäkin pelätään sitä, että tekniikka johtaa ihmisten välisen inhimillisen vuo

rovaikutuksen  dramaattiseen  vähenemiseen,  dehumanisaatioon.  Pahimmissa  skenaa

rioissa  ihmiset  ovat  kanssakäymisessä  toistensa  kanssa  vain  koneiden  välityksellä,  tai

jopa ainoastaan koneiden kanssa,  ilman kosketusta muihin ihmisiin. Toinen huolenaihe

on  teknisten  järjestelmien  aiheuttama  kohtalokas  virhe:  ne  voivat  romahtaa,  tai  niihin

voi tulla toimintavirheitä. Seurauksena olisi yhteiskunnallinen kaaos. Ironista on se, että

tietokoneiden käytön perusteluina käytetään usein inhimillisen virheiden eliminoimista.

Kolmas  pelko,  pahuuden  uhka,  liittyy  siihen,  että  uudet  laitteet  nähdään  negatiivisten

asioiden  ja  pahuuden  leviämiskanavana.  Teknologian  perusluonne on  paha,  sillä  suuri

osa  nykyisin  arkeamme  helpottavista  teknologiasta  on  alun  perin  rakennettu  sota  ja

aseteollisuuden tarpeisiin. (Suominen 2000, 258260).
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Dehumanisaation uhkakuvissa teknologisen kehityksen myötä inhimillinen vuorovaiku

tus  välineellistyy.  Nykyinen  teknologia  tarjoaa  monipuolisia  välineitä  viestintään  ja

kommunikaatioon,  ja uhkana nähdään olevan se, että teknistyneen viestinnän  seurauk

sena  ihmiset  eivät  enää  koe  inhimillistä  läheisyyttä,  vaan  vieraantuvat  kasvokkain  ta

pahtuvasta vuorovaikutuksesta. Tekniset välineet saattavat olla keskustelun  ja sosiaali

sen toiminnan osapuolia eivätkä vain inhimillisen vuorovaikutuksen mahdollistavia lait

teita. Ihmissuhdetaidot rapistuvat, kun kaikki ihmiskontaktit tapahtuvat näppäimistön ja

tietokoneruudun kautta. (Aro 2001, 148149.) Totta lienee kuitenkin se, että teknologian

ja teknisen laitteen käyttö tuo vuorovaikutukseen uusia piirteitä ja muuttaa sen luonnet

ta. Tekniikka poistaa aina jotain kasvokkain tapahtuvan kohtaamisen välittömyydestä ja

elävyydestä (Pietarinen 2003, 141). Kuten edellä  totesin,  suurin osa vastaajista oli sitä

mieltä, että tietotekniikka ja teknologia helpottaa tiedonkulkua ja viestintää. Tästä huo

limatta jotakin on kuitenkin menetetty, sillä vastaajista 37% oli sitä mieltä, että palvelun

inhimillinen puoli kärsii  teknologian  ja  tietotekniikan  takia. Viidesosa  vastaajista näki

tietotekniikan ja teknologian myös vaikeuttavan asiakkaan kohtaamistapahtumaa. Railo

teknisen ja inhimillisen maailman välillä on ilmeisen suuri.

Pelot ja toiveet ovat aikaan ja paikkaan sidottuja. Niillä on kuitenkin tärkeä tehtävä, sillä

niiden kautta hahmotetaan yhteiskunnan  ja  ihmisen välistä teknologiasuhdetta. Teknis

ten  laitteiden  merkitys  rakentuu  siihen  kohdistettujen  pelkojen  ja  toiveiden  kautta,  ja

merkityksen  muotoutuminen  vaikuttaa  osaltaan  teknologisen  innovaation  tulevaisuu

teen. Pelot ja toiveet kuvastavat myös sitä, minkälaisena teknologian käyttäjä nähdään,

onko  hän  esimerkiksi  aktiivinen  vai  passiivinen.  Pelot  ja  toiveet  kertovat  myös  siitä,

miten hyödyllisenä teknologia yleensä nähdään. (Suominen 2000, 260261). Koneen ja

ihmisen  vastakkainasettelu  tarinoissa  kertookin  siitä,  että  sosiaalityön  koetaan  olevan

vahvasti  inhimillistä  toimintaa,  jossa  tietotekniikalla  on vain pieni  sivurooli. Eräs  vas

taajista kiteyttikin asian seuraavasti:

Kone ei koskaan ole pääosassa  tai  sillä  tavalla  merkittävä osa  työpäivää, että
pääpaino olisi siinä, mutta tietokoneeni on kuitenkin välttämätön työssäni.
Vastaaja nro 6

Teknologia asettaa joskus ammattitaidon kyseenalaiseksi

Tietokone  ei  ole  pelkkä  tietokone,  vaan  siihen  liittyy  henkilökohtaisia  kokemuksia  ja

tunteita, yhteisöllisiä  ja sosiaalisia merkityksiä, sekä kysymyksiä ammattiidentiteetistä
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ja  –ylpeydestä  (Talja  2001).  Pietarinen  (2003,  144)  käyttää  pohdinnoissaan  yksilön

asemasta  yhteisössä  Erwin  Goffmanin  moraalisen  uran    teoriaa.  Goffmanin  mukaan

yksilölle  muodostuu  muiden  yhteisön  jäsenien  silmissä  tietty  luonne  tai  imago,  ja  hä

neen suhtaudutaan sen mukaisesti joko kielteisesti tai myönteisesti. Moraalinen ura siis

heijastaa  sitä,  miten  yhteisön  jäsenet  yksilön  näkevät  ja  miten  he  häneen  suhtautuvat.

Jos yksilöä ihaillaan ja arvostetaan, hänellä on nouseva moraalinen ura. Hänelle syntyy

myös myönteinen käsitys itsestään ja siitä, miten muut häneen suhtautuvat. Vähättelyn

tai  laiminlyönnin seurauksena moraalinen ura saattaa kuitenkin kääntyä laskuun,  ja sil

loin  niin  yhteisön  käsitys  yksilöstä  kuin  hänen  minäkuvansakin  kääntyvät  kielteisiksi.

Moraalinen ura rakentuu sosiaalisissa uhkatilanteissa onnistumisten ja epäonnistumisten

kautta.  Inhimilliseen  elämään  kuuluu  sosiaalisia  uhkatilanteita,  hasardeja,  joissa  ihmi

nen  joutuu  testaamaan  onnistumistaan  yksilönä.  Lapsena  kilvoittelemme  vanhempien

suosiosta, suoritamme tehtäviä, kokeita, kilpailemme eri asioissa  ja  joudumme arvoste

lun  kohteeksi.  Vaikka  aktiivisuus  ja  myönteisyys  selvitä  näistä  tilanteista  ovat  myö

täsyntyisiä,  niin  epäonnistuminen  monissa  sosiaalisissa  uhkatilanteissa  aiheuttaa  usein

muutoksia siinä, miten yhteisön jäsenet yksilön näkevät. Moraalinen ura voi sosiaalisten

uhkatilanteissa epäonnistumisten myötä muuttua negatiiviseksi, mikä yksilöllä  ilmenee

usein syrjään vetäytymisenä ja masennuksena. Vaikka hasardit ovat luonnollisia ja kuu

luvat  inhimilliseen  elämään,  ne  saattavat  joskus  jakaa  ihmiset  jyrkästi  onnistujiin  ja

epäonnistujiin,  ja  tällöin  syntyy  niin  sosiaalisia  kuin  eettisiäkin  ongelmia.  (Pietarinen

2003, 144)

Tietotekniikka ja sen käyttö on luonut kokonaan uuden kentän hasardeille. Teknologian

käyttöön liittyy paljon uuden oppimista, tehtävien suorittamista, epäonnistumista ja on

nistumista. Tietokoneen toimintojen hallinta antaa onnistumisen tunteen siitä, että hallit

see  ja ohjailee monimutkaisia  tapahtumia. Teknisen  laitteen kanssa voi  saada onnistu

misen elämyksiä, minkä seurauksena autonomian tunne voi kasvaa ja sosiaalinen arvos

tus ja  itsetunto kohota. Uusi  tekniikka voi siis vaikuttaa myönteisesti  itsetunnon kehit

tymiseen  ja yksilön asemaan yhteisössä. Jatkuvat  tekniikkaan  liittyvät epäonnistumiset

turhauttavat ja niiden seurauksena itsetunto saattaa huonontua. Taitojen ja tietojen vaja

naisuus  synnyttää paljon  stressiä  ja  huolenaihetta,  tulospaineista  puhumattakaan  (Nur

mela 1999, 250251). Ne tilanteet, kun koneet ja ohjelmat eivät toimikaan, luonnollises

ti suututtavat. Epäilyt siitä, onko kone vai ihminen oikeassa, kertovat siitä, että sosiaali

työntekijän itsetunto on saattanut jo saada kolhuja:
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Epäonnistumisen  tunne  jatkui kun  tietokoneohjelma ei  tunnistanut  tiettyä
(=ko.)  avotyön  asiakkuutta.  Miks  näin.  Onhan  se  aiemmin  onnistunut?
Työkaverikin poissa – keneltä kysyn! Kone senkun herjaa joten kiroilemi
sen  jälkeen  jätän koko homman!…Ja sitten ne  työntekijän  turhautumisen
tunteet ja kiukku: mistä se oikein syntyy. Voisiko ohjelma, joka on hanka
la, keskeneräinenkin, olla syynä vai itse sen käyttäjä?
Vastaaja nro 10

Ilmarisen (1996) mukaan eri ikäluokkiin kuuluvilla on suuria eroja kokemuksissa tieto

tekniikan  käytöstä.  Nuoret  kokevat  tietotekniikan  yleensä  positiivisena  ja  työntekoa

rikastuttavana asiana, kun taas vanhemmat työntekijät puolestaan kokevat pätevyytensä

riittämättömäksi. Tietokoneet saavat usein ihmiset tuntemaan itsensä typeriksi epäonnis

tumisen takia (Cooper 1999, 61.) Huolestuttavaa oli se, että neljä henkilöä eli 21% vas

taajista  kertoi  tietotekniikan  ja  teknologian  käytön  aiheuttavan  riittämättömyyden  tun

teita sekä uupumusta ja ahdistuneisuutta. Jotkut kertovat siitä, kuinka jopa koko ammat

titaito joutuu kyseenalaiseksi jos tietotekniikkataitoja ei olekaan riittävästi:

…Vaikka olen kokenut sossu,  tämä Efficaohjelma… Onhan noissa ohjel
missa aina jotakin samaa, mutta tuskallista on. Päätökset pitää olla ihan
oikein,  ei  vähän  sinne  päin.  Aika  moninkertaisia  työvaiheita  saa  tehdä
saadakseen aikaiseksi edes yhden päätöksen ja vielä maksuun ja vielä tie
doksi  jne… Hyvä, ettei paperiversioiden kanssa tarvitse pelata, mutta yl
lättävästä  asiasta  tuli  stressiä,  ei  niinkään  vaikeista  asiakastilanteista,
vaan tietotekniikasta. Huh!
Vastaaja nro 11

Käyttäjiä ei pitäisi vaatia hankkimaan tietokonetaitoja tavallisten, jokapäiväisten perus

töiden tekemistä varten. Esimerkiksi sosiaalityöntekijän,  joka on opiskellut sosiaalityö

tä, ei pitäisi olla tietokonetaitoinen pärjätäkseen työssään. Pelkkä sosiaalityön ammatti

taito  pitäisi  riittää.  Koneiden  puolestaan  pitäisi  olla  niin  helppokäyttöisiä,  että  niiden

käyttö  ei  vaatisi  erityistä  opiskelua  ja  kouluttautumista.  Edellytys  tietokonetaidoista

jakaa yhteiskunnan yläluokkaan, joka tietää, mikä on tietokoneen kovalevyn tehtävä, ja

alaluokkaan,  joka  ei  edes  tiedä  kovalevyn  olemassaolosta.  Käytännön  työn  kannalta

tämä  tieto on kuitenkin aivan  turha muille kuin  tekniikan parissa  työskenteleville. Ta

vallisen ihmisen tulisikin pärjätä yhteiskunnassa ilman näitä tietoja, sillä tietotekniikasta

tulisi tehdä läpinäkyvää. Tämä tarkoittaa sitä, että tietoteknisiä sovelluksia tulisi pystyä

käyttämään ilman korkean tason teknistä tietoutta. Tietokoneista ja järjestelmistä tulisi

siis tehdä käytettävyydeltään parempia. (Cooper, 1999, 6970.)
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5.3 Mikä avuksi?

Tietotekniikan käytön lisääntymistä sosiaalialalla on turha kuvitella ainoastaan siunauk

seksi ja hyväksi asiaksi. Tekniikka kehittyy koko ajan ja sen myötä ajantasaisten sovel

lusten  asentaminen,  päivittäminen  ja  ylläpito  voivat  tulla  kunnalle  erittäin  kalliiksi.

Eräänä  ratkaisuna  ongelmaan  Pietarinen  (2003,  160)  esittää  Asppalveluita.  Asp

palveluiden  ideana on tarjota  julkiselle hallinnolle kokonaisvaltaiset palvelut ohjelmis

tojen  ja  sovellusten  ylläpitoon  ja  päivittämiseen.  Tietohallinnon  voi  siis ulkoistaa,  jol

loin  palveluyritys  vuokraa  asiakkaalle  tämän  tarvitsemat  ohjelmistot  ja  tietokannat.

Käytännössä  tämä  tapahtuu  siten,  että asiakkaat ottavat  tietoverkon välityksellä yhtey

den palvelun tarjoajan keskusjärjestelmään,  jolla  tarvittavat  työkalut  fyysisesti sijaitse

vat. Palvelun ostaja eli esimerkiksi kunta voi siten keskittyä ydinosaamiseensa ja jättää

tarvittavan  tietotekniikan  hoidon  ja  ylläpidon  siihen  erikoistuneen  yrityksen  hoteisiin.

Esimerkiksi  Espoo  on  Moilasen  (2002a,  17)  mukaan  päättänyt  vuokrata  Effica

ohjelmiston  käyttönsä.  Tähän  päädyttiin  siksi,  että  laitteistot  ja  ohjelmistot  kehittyvät

nopeasti, eikä Espoossa haluttu sitoutua liian pitkäksi aikaa tiettyyn ohjelmistoon osta

malla  se.  Tämänkaltaiset  ratkaisut  vapauttavat  asiakasorganisaation  monista  tietotek

niikkaan liittyvistä ongelmista, kuten päivityksistä huolehtimisesta ja tietoliikenneyhte

yksien ylläpidosta. Tosin etukäteen on huolehdittava siitä, että laitteistot ovat yhteenso

pivia.  Ulkoistamisen  suurimpana ongelmana  voidaan  kuitenkin  pitää  tietoturvaa.  Aina

kun suuria määriä tietoja kerätään yhteen paikkaan, on mietittävä tarkasti, miten tiedot

suojataan ulkopuolisilta. Tietojen päätyminen vääriin käsiin olisi kohtalokasta niin asia

kasyhteisölle kuin palvelun tarjoajallekin. (Pietarinen 2003, 160.)

Mikäli ohjelmistojen vuokraaminen tai tietohallinnon palvelujen ulkoistaminen on liian

radikaali  ratkaisu,  yhteistyö  samassa  tilanteessa  olevien  kuntien  kanssa  on  kuitenkin

erittäin  varteenotettava  ratkaisu.  Usein  saman  tietojärjestelmän  hankkineet  hakeutuvat

yhteistyöhön,  jolloin  kuntien  ei  tarvitse  yksin  painia  samojen  tietotekniikan  sovelta

misongelmien kanssa (Moilanen 2002b, 2). Valitettavan usein maksava asiakas eli kun

ta toimii ohjelmistontuottajan tuotekehittelyosastona, kun tuotetta räätälöidään henkilös

tölle sopivaksi. Ohjelmien sisällöllinen kehittäminen on paljon käyttäjien varassa, sillä

he huomaavat käytännön ongelmia,  ratkovat niitä  ja antavat parannusehdotuksia. Näin

ei tulisi olla, vaan asiakkaalla on oikeus toimivaan, valmiiseen tuotteeseen. Jos valmiina

myytyyn pakettiin  joudutaan kentän kokemusten  perusteella  tekemään paljon  muutok
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sia,  kehittämisprosessi  on  nurinkurinen,  sillä  käyttäjiä  tulisi  kuulla  jo  suunnitteluvai

heessa. (Pitkänen 2002, 1011).

Teknologian soveltaminen sosiaalialalla on kuitenkin laajempi asia kuin vain ohjelmis

tot ja tietokoneet. Kyse on kokonaisuudesta, jonka kehittämistyötä tulisi tehdä pitkäjän

teisesti  ja  kokonaisvaltaisesti.  KuusistoNiemi  (2001,  31)  näkee  ongelmalliseksi  sen,

että usein  tietojärjestelmiä  lähestytään  ikään kuin  lopputuotteena.  Joku on suunnitellut

ja tehnyt ohjelman, ja joku hankkii sen organisaation käyttöön. Tietojärjestelmä otetaan

käyttöön ja kas  tietokone tai ohjelmisto onkin ilmestynyt työntekijän pöydälle. Työn

tekijän ainoaksi vaihtoehdoksi  jää taivuttaa työtapansa  ja –tehtävänsä tietokoneelle so

pivaksi. Tästä lähestymistavasta seuraa väistämättä se, että kone voittaa ihmisen ja sosi

aalialan ammatillinen osaaminen häviää tietotekniikan binäärikoodin jalkoihin. Toisen

lainenkin vaihtoehto on olemassa. Sosiaalialan työntekijöiden tulisi ensisijaisesti kehit

tää palvelumalleja ja työprosesseja. Tämä tapahtuu työtapoja sekä työn hallinnollisia ja

toiminnallisia  kehyksiä  kehittämällä.  Kehitettyjen  palvelumallien  ja  työprosessien  eh

doilla otetaan teknologiaa käyttöön. Tietojärjestelmien kehittämiseen tulisi ottaa kantaa

ja ohjelmistojen käytettävyyttä arvioida kriittisesti. Myös sosiaalialaa koskeviin tietojär

jestelmähankkeisiin  tulisi  ottaa  osaa.  Mahdollisuuksien  mukaan  myös  asiakkaat  tulisi

ottaa mukaan  tietojärjestelmien kehitystyöhön. Keskeisenä ajatuksena  tietotekniikan  ja

sosiaalialan  suhteesta on, että  sosiaalialan  ammattilaisten  tulisi osallistua  järjestelmien

ja  ohjelmistojen  kehittämistyöhön  sekä  vaatia  toimintojensa  ja  palvelujen  tuottamisen

kannalta  toimivia,  tarkoituksenmukaisia  ja  yhteensopivia  tuotteita. Ohjelmistoilta  tulisi

vaatia  enemmän:  perusratkaisujen  vakioimista  sekä  asiantuntijaohjelmistojen  piirteitä.

Tällöin myös mahdollisuudet valita  eri ohjelmantoimittajien tuotteita kenties  lisääntyi

sivät. (KuusistoNiemi 2001, 31.) Tietokoneavusteisuus sosiaalityöntekijän työssä tulisi

ymmärtää  laajemmin kuin  vain  valmiina  ohjelmistoina  ja  pohtia  tietojärjestelmäkoko

naisuuksia osatekijöiden  sijaan.  Järjestelmien kehittämistyöhön on  mahdollista  vaikut

taa vain niiden työstövaiheessa. Jos sosiaalialalle halutaan parempia teknologisia ratkai

suja, sosiaalialan ammattilaisten tulisi osata sitä vaatia, sillä valmiina niitä ei saa.
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6 SOSIAALITYÖNTEKIJÄT TIETOYHTEISKUNNASSA

I think there is a world market for maybe five computers.
Thomas Watson 1943.
Pääjohtaja, IBM

6.1 Syrjäytyvätkö sosiaalityöntekijät tietoyhteiskunnasta?

Viime vuosikymmenen aikana on nostettu esiin myyttisiä menestystarinoita tietotyöläi

sistä, ns. uuden talouden eli italan työntekijöistä, jotka yleensä ovat tietokoneinsinööre

jä ja ohjelmoijia. Tietotyötä ja sen osuutta kansantaloudesta käytetään usein tietoyhteis

kunnan perusteluna, vaikka käsitteenä se on melko määrittelemätön  ja moniulotteinen.

Tietotyön tärkein edellytys ei ole tietotekniikan käyttö tai työntekijän koulutustaso, vaan

suunnittelu ja ideointi eli  luova ongelmanratkaisu. Näin määriteltynä tietotyö huomioi

daan henkisenä toimintana, eikä teknologian merkitys korostu liikaa. Tietotyön käsite ei

siis  ole  suoraan  verrannollinen  työssä  tarvittavan  tai  tuotettavan  tiedon  määrään,  vaan

siihen,  miten  luovasti  ja  tehokkaasti  työntekijä  pystyy  käyttämään  tietoa  hyväkseen.

Tietotyöläisiin lukeutuu siis paljon muitakin ammattiryhmiä kuin itsektorin työntekijät.

(Blom ym. 2001, 19, 2629).

Blomin Melinin ja Pyöriän (2001, 2729) mukaan tietotyöläisiksi luetaan ne työntekijät,

jotka

1. Käyttävät työssään tietotekniikkaa

2. Työnkuva edellyttää suunnittelua tai ideointia

3. Ovat suorittaneet vähintään ylemmän keskiasteen ammattitutkinnon

Ovatko sosiaalityöntekijät sitten tietotyöläisiä? Kaikki tutkimukseeni osallistuneet sosi

aalityöntekijät käyttivät  tietokonetta  päivittäin. Monet olivat  myös kommentoineet ky

symyslomakkeeseen,  että  tietokone  on  käytössä  koko  päivän,  lähes  joka  ikinen  hetki.

Tietotyöläisyyden ensimmäinen ehto siis  täyttyy. Sosiaalityöntekijän työ on myös erit

täin  vaihtelevaa,  sillä  asiakkaat  ja  heidän  elämäntilanteensa  ovat  kaikki  ainutlaatuisia.

Rutiinitilanteita juurikaan ole, joten työ edellyttää tiedon soveltamista ja ideointia. Mie

lestäni siis myös toinen ehto täyttyy. Kolmas ehto täyttyy myös helposti, sillä sosiaali

työntekijän  virkaan  vaaditaan  ylempi korkeakoulututkinto. Sosiaalityöntekijät ovat  siis

tietotyöläisiä.  He  kuuluvat  kuitenkin  alallaan  pieneen  vähemmistöön,  sillä  julkisella

sektorilla  sosiaalitoimen  palveluksessa  olevista  tietotyöläisiä  on  vain  10%  (Blom  ym.

2001, 45).
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Kannettavat tietokoneet, kuvapuhelimet ja kommunikaattorit ovat kaukana sosiaalityön

tekijän  arjesta,  mutta  yhä  useamman  työtehtävän  hoito  on  mahdotonta  ilman  tieto  ja

viestintätekniikan hallintaa. Työvälineiden teknisyys on myös lisääntynyt: yleisesti käy

tössä olevan tekstinkäsittelyohjelman ohjekirja on tiiliskiven kokoinen opus,  ja käyttö

järjestelmän  peruskäytön  hallitsemiseksi  on  käytävä  usean  tunnin  mittainen  kurssi

(Blom ym. 2001, 7274). Nopea teknologinen kehitys on avannut uusia mahdollisuuksia

myös hyvinvointipalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen, ja viime vuosina myös sosi

aalitoimessa on  pyritty  ottamaan käyttöön  uutta  teknologiaa  ja  kehittämään  niitä  hyö

dyntäviä uusia palveluja (Mm. Hyppönen 2004, Järvelä ym. 2001). Tietoyhteiskunnan

yhteydessä puhutaan usein kuitenkin uuden teknologian aiheuttavan uuden syrjäytymi

sen lähteen yhteiskuntaamme, kun kaikilla ei ole mahdollisuutta tai kykyä käyttää tieto

yhteiskunnassa  toimimiseen  tarvittavaa uutta teknologiaa  (Mm. Hautamäki 1996, Cas

tells 1998, Hämäläinen 2003). Tietoyhteiskunnasta syrjäytymisen uhka koskee niin alu

eita  kuin  ihmisryhmiäkin.  Miten  sosiaalityöntekijät  pärjäävät  uudessa  tietoyhteiskun

nassa? Pysyvätkö sosiaalityöntekijät tiedollisesti ja taidollisesti tietoyhteiskuntakehityk

sessä mukana, vai ovatko syrjäytymisen ehkäisyn ammattilaiset itse vaarassa syrjäytyä?

Sosiaalityö on perinteisesti hyvin naisvaltainen ala. Kunnallisten sosiaalityöntekijöiden

keskiarvoikä on ollut jo pitkään nousussa, ja vuonna 2003 se oli jo lähes 44 vuotta (So

siaali  ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2004, 158). Suuri osa sosiaalityönte

kijöistä  on  siis  iäkkäämpiä  naisia,  ja  he  kuuluvat  ikäluokkaan,  joka  ei ole  välttämättä

saanut lainkaan perustietotekniikkakoulutusta opiskelujensa aikana. Näin oli myös tässä

tutkimuksessa, sillä vastaajat olivat suurimmaksi osaksi naisia ja keskiikä oli 50 vuotta.

Tietotekniikan  käyttöön  liittyvät  valmiudet  joudutaankin  usein  oppimaan  työelämässä

käytännön  avulla  (Blom  ym.  2001,  167).  Sosiaalityöntekijän  kiireisessä  työssä  ei  kui

tenkaan usein ehditä opettelemaan tietotekniikan käyttöä. Suurimmaksi ongelmaksi tie

tokoneen käytössä vastaajat kokivat sen, ettei asioiden opettelulle ole aikaa.

Sosiaalityöntekijät käyttivät  tässä  tutkimuksessa  työssään useampaa kuin  yhtä erikois

ohjelmaa,  mm.  asiakashallintaohjelmaa,  tekstinkäsittelyä,  Internetiä  ja  sähköpostia.

Laitteet, ohjelmistot  ja  käyttöjärjestelmät  kuitenkin  muuttuvat  jatkuvasti,  mistä  seuraa

se, että koulutustarve on lähes jatkuva. Suurin osa kuntien henkilöstölleen järjestämistä

tietotekniikkakoulutuksista on ohjelmien  ja ohjelmistojen käyttöön  liittyvää koulutusta

ja tietotekniikan perusteisiin koulutusta on vain vähän (Hartikainen, KuusistoNiemi, &

Lehtonen 2002). Uudet sukupolvet oppivat käyttämään uutta tietotekniikkaa sulavasti jo
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koulussa,  jossa  perustaitojen  oppiminen  on  hauskaa  ”edutainmenttia”  (vrt.  entertain

ment)  (Kasvio 1997, 99  ). Erityisesti  ikääntyvät  työntekijät kohtaavat  tässä  tilanteessa

vaikeuksia, sillä monilla heistä ei ole koulussa opittuja tietotekniikan perustaitoja. Toi

seksi  suurimmaksi  ongelmaksi  tietokoneen  käytössä  vastaajat  mainitsivatkin  juuri  pe

rustietojen puutteen. Joidenkin kokemusten perusteella 35 vuotta on tietynlainen veden

jakajaikä, sillä sitä vanhempien työntekijöiden ammatilliseen koulutukseen ei ole yleen

sä  sisältynyt  tietotekniikan  opetusta  (Kukkonen  2002,  89).  Kysymys  ei  siis  ole  vain

ikääntymisen  vaikutuksesta  vaan  tietoteknillisten  perustaitojen  ja  –tietojen  puutteesta.

Osasta työntekijöitä on tavallaan tullut kielitaidottomia. Tämä vaikeuttaa tietotekniikka

koulutuksiin osallistumisesta saatavaa hyötyä, sillä ohjelmistokoulutuksissa ei ole aikaa

perehtyä tietokoneen käytön perusasioihin. Uutta ohjelmaa on vaikea ottaa käyttöön, jos

siitä  puhutaan  vieraalla  kielellä  (esimerkiksi  käyttöjärjestelmä,  työasema  ja  verkko).

Eikä  hiiren  käyttöäkään  hallitse  kukaan  ilman  harjoittelua.  Vanhemmat  työntekijät

myös  tarvitsivat  enemmän  aikaa  oppimiseen.  Tyypillisiä  tietotekniikkaan  liittyviä  on

gelmia, jotka kasvoivat iän myötä, olivat muun muassa termien ymmärtäminen ja tieto

jen saaminen manuaaleista (Ilmarinen 1996). Jos  teknologisten muutosten koulutuksel

linen  valmistelu  jää  riittämättömäksi  ja  sovelluksien  käytettävyys  puolitiehen,  moni

ikääntynyt  työntekijä  onkin  valmis  vetäytymään  työelämästä,  ennen  kuin  joutuu  otta

maan tietokoneen työvälineekseen (Kasvio 1997, 100, Kukkonen 2002, 89).

Teknologian käytön tehokkaan ja monipuolisen hyödyntämisen ehtona ovat henkilöstön

jatkuva kouluttaminen sekä  taitojen  ja  työprosessien kehittäminen. Tämä vaatii paljon

työntekijöiltä  etenkin  sosiaalialalla,  missä  työ  itsessään on  jo  henkisesti  vaativaa  sekä

usein  kiireistä  ja  stressaavaa.  Pahimmillaan  tietotekniikan  jatkuva  kehitys  luo  uuden

oppimisen pakon, jolloin stressaantuminen ja loppuun palaminen muutoinkin vaativassa

työssä on mahdollista. Etenkin vanhemmilla työntekijöillä,  jotka ovat hankkineet tieto

teknologiset  perustaitonsa  vasta  aikuisiällä,  kehityksen  vauhdissa  pysyminen  saattaa

olla  äärimmäisen  stressaavaa.  Tietotekniikan  koulutusta  olisikin  uudistettava  vastaa

maan osallistujien lähtötasoa ja yksilöllistä etenemistä. Ensin olisi huolehdittava työnte

kijöiden tietokoneiden käytön perustaidoista  ja vasta sen jälkeen edettävä eri ohjelmis

tojen  käyttöönottokoulutuksiin.  Erityistä  koulutusta  olisi  varattava  niille,  joilla  ei  ole

aikaisempaa kokemusta tietotekniikasta tai koulutusta sen käyttöön. Koulutuksen avulla

tietotekniikkaa voidaan oppia hyödyntämään täysipainoisesti ja siihen liittyvistä peloista

voi päästä eroon. (Kukkonen 2002, 89) On todettu, että jos henkilöllä on negatiivinen

tunnelataus tietystä kohteesta, hän kerää kielteistä  informaatiota tuosta kohteesta  ja on
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valmis käyttäytymään kielteisesti sitä kohtaan (Juuti 1999, 19). Riittävän ja oikein ajoi

tetun koulutuksen avulla työntekijöille voidaan kuitenkin antaa tietojärjestelmistä posi

tiivisia kokemuksia, mikä vaikuttaa myös asenteisiin myönteisesti.

Tutkimukseen osallistuneiden yleinen tietotekninen osaaminen oli melko hyvää. Pienel

lä  osalla  vastaajista  tietotekniikan  käyttötaidot  olivat  kuitenkin  melko  suppeat,  ja  he

taiteilevat koko ajan  työssään  teknologian kanssa pärjäämisen  rajamailla. Olenkin  sitä

mieltä, että osa tutkimukseen osallistuneista ei välttämättä pysty omaksumaan tai halua

omaksua täysimittaisesti käyttöönsä työssään tarvitsemaansa tietotekniikkaa ja teknolo

giaa.  Pohtimisen  arvoista  onkin  se,  mihin  aiemmin  tässä  työssä  kuvattuihin  Ekholmin

yhteiskuntaluokkiin sosiaalityöntekijät lukeutuvat. Ovatko he infokuluttajia, infokieltäy

tyjiä vai peräti syrjäytyneitä? Syrjäytyvätkö syrjäytymisen estämisen ammattilaiset  itse

tietoyhteiskunnasta, koska heillä ei ole tarvittavia tietoja ja taitoja? Ainakin monet sosi

aalityöntekijät ovat  teknologisen syrjäytymisuhan alaisia  juuri  ikänsä  tai puutteellisten

tietotekniikkataitojensa vuoksi. Vaikka suoranaista syrjäytymistä tietoyhteiskunnasta ei

tapahtuisikaan, uskon monien sosiaalityöntekijöiden kohdalla uusien  teknisten  työväli

neiden käyttöönoton aiheuttavan kohtuuttoman suurta stressiä tai ahdistusta.

6.2 Teknologian käytettävyydessä on ongelmia

Käytettävyys on osatekijä teknologisten laitteiden ja järjestelmien laadunmuodostukses

sa. Käytettävyyttä on mahdollista arvioida, ja sen avulla saadaan selville, miten helppo

ja käyttöliittymät ovat käyttää. Käytettävyystermi viittaa myös metodeihin, joilla suun

nitteluvaiheessa  pyritään  varmistamaan  se,  että  tekniset  laitteet  ovat  helppokäyttöisiä.

(Nielsen  2003.)  Käytettävyys  määritellään  menetelmä  ja  teoriakentäksi,  jonka  kautta

käyttäjän  ja  laitteen  yhteistoimintaa  pyritään  saamaan  tehokkaammaksi  ja  käyttäjän

kannalta miellyttävämmäksi. Käytettävyys on yksi laitteen käyttökelpoisuutta määrittä

vistä tekijöistä, ja sitä voidaan arvioida monilla eri menetelmillä. (Sinkkonen, Kuoppa

la, Parkkinen & Vastamäki 2002, 19.) Jacob Nielsenin (2003) mukaan käytettävyyden

muodostavat  käyttötilanteen  opittavuus,  tehokkuus,  muistettavuus,  virheettömyys  ja

miellyttävyys.  Riihiaho  (2002)  puolestaan  määrittelee  käytettävyyden  määritelmiksi

tuloksellisuuden,  tehokkuuden,  tyytyväisyyden  ja  käyttötilanteen  (käyttäjät,  tavoitteet,

tehtävät, laitteet sekä laajemmin fyysinen ja sosiaalinen käyttöympäristö). Käytettävyy

den osatekijöitä  on siis  monia,  ja  ne vaihtelevat  tutkijan  mukaan. Yhtenä  tärkeimpänä

käytettävyyden osatekijänä on kuitenkin  järjestelmän  luotettavuus, eli  se,  miten  järjes
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telmä on työntekijän käytettävissä ja voiko sen toimintaan luottaa aina ja kaikkialla. Se,

että järjestelmä on työntekijän käytettävissä, on käytettävyyden alkeellisin ehto.

Kuten  luvussa  neljä  totesin,  kaoottisesta  työpäivästä  kertovissa  tarinoissa  tarvittavat

teknologiset järjestelmät olivat pitkiä aikoja täysin poissa käytöstä, ja tämä johtui yleen

sä  laitteissa tai  järjestelmissä olevista vioista. Vaikka  järjestelmät vaikuttivat tarinoissa

olevan melko usein epäkunnossa ja poissa käytöstä, niihin suhtauduttiin ilmeisen kritii

kittömästi. Laitteiden ja koneiden olemassaoloa tai käytettävyyttä ei asetettu kyseenalai

siksi siitä huolimatta, että ne eivät edes toimineet. Näin pienestä otoksesta ei voi tehdä

tieteellisesti päteviä johtopäätöksiä, mutta näyttäisi siltä, että Hämeenlinnan kaupungin

sosiaalityöntekijöiden käytössä olevien teknologisten järjestelmien käytettävyydessä on

vakavia ongelmia. Tarinoissa kuitenkin lähinnä alistuttiin vallitsevaan tilanteeseen:

Ensimmäiseksi aina avaan sähköpostin – tällä kertaa sekään ei suostunut
heti aukeamaan – liekö ollut liikaa käyttäjiä yhtäaikaa.
Vastaaja nro 3

Yritän kirjoittaa sitten vanhoja, rästissä olevia tekstejä. No, tietenkin koko
ohjelma jumissa. Odotellaan tunti – toinenkin ja manataan, että juuri kun
olisi kerran ollut pieni väli saada jotakin koneelle, se ei onnistukaan.
Vastaaja nro 10

Pitkien  käyttökatkoksien  lisäksi  esiintyy  ilmeisesti  melko  usein  pienempiä  käyttökat

koksia ja –häiriöitä, kuten seuraavista  tarinakatkelmista voi päätellä:

Päivä on sujunut ok, tekniikka ei takkuillut. Muutamien käyttökatkojen ai
kana  on  kyllä  huomannut  riippuvuutensa  tietokoneesta  ja  sen  muistista,
omaan ei enää niin luota.
Vastaaja nro 12

Ohjelman  toimiminen  auttaa  asioiden  käsittelyä.  Yhtään  ei  ohjelma  tä
nään töki.
Vastaaja nro 6

Aamulla  tulin  intoa  täynnä  töihin.  Asiakkaita  tarkoituksella  vähän,  jotta
saan kirjallisten tehtävien suman purettua. Mieltä painanut kasa. No, kone
on hitaalla. On ollut muulloinkin, mutta nyt olen kärsimätön.
Vastaaja nro 7

Cooper jakaa ihmiset kahteen eri ryhmään sen mukaan, miten he suhtautuvat tietokonei

siin: selittäjiin ja selviytyjiin. Selittäjät syyttävät itseään siitä, etteivät pärjää tietokoneen

kanssa. He ajattelevat, että heidän pitäisi oppia, osata ja muistaa ja että kone kyllä työs
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kentelee, mikäli he vain osaisivat käyttää sitä. Tehokäyttäjät ovat tyypillisiä selittelijöi

tä.  He  näkevät  vain  järjestelmien  hyvät  puolet  eivätkä  ole  valmiita  kritisoimaan  niitä,

saati sitten vaatimaan parannuksia käytettävyyteen. Selviytyjät taas ovat niitä, jotka tie

tävät,  että  jotain  on  pahasti  vialla,  mutta  eivät  tiedä  mitä.  Heille  tietokoneiden  kanssa

vuorovaikutuksessa oleminen on vaikeaa, ja he uskaltavat myös sanoa sen. He tarvitse

vat  tietokoneita  työssään,  mutta hammasta purren he sietävät huonosti  toimivat  järjes

telmät ja käyttöön liittyvät ongelmat. Tietokoneiden käyttö aiheuttaa heille turhautumis

ta, mutta he eivät pysty  tekemään asialle  mitään. He eivät edes  tiedä,  että  tietokoneet

voisivat käyttäytyä paremmin,  saati  että pystyisivät vaatimaan  sitä.  (Cooper 1999, 61

64). Sosiaalityöntekijät näyttävät olevan sekä selittelijöitä että selviytyjiä. Tietotekniik

ka  on  heidän  työssään  erittäin  merkittävä  työväline,  mutta  sitä  ei  juurikaan  kritisoida

vaikkei se toimisikaan. Parannusehdotuksia tai vaatimuksia käytettävyydelle ei tarinois

sa  esitetty,  vaan  valettiin  uskoa  siihen,  että  joku  kaunis  päivä  laitteet  vielä  toimivat

moitteettomasti:

Sain  sittenkin  jotakin  aikaiseksi  tänäkin päivänä  tuo  lausunto oli  jotain!
Ne neljä  asiakasvastaanottoa  sujuivat  ihan  ok,  vaikka  jouduinkin  laskel
man  tekemään  käsin.  Huomenna vien  sitten niitä  koneelle,  jos  se  toimii!
Kai se toimii.
Vastaaja nro 8

Tarinakatkelmassa  on  selittelijälle  tyypillistä  se,  että  laitteistojen  toimimattomuutta  ei

kritisoida millään tavalla, vaan se otetaan annettuna tilanteena. Selviytyjälle tyypilliseen

tapaan  tarinassa  siedetään  sitä,  että  laitteistot  eivät  toimi:  asiakasvastaanotot  ”sujuvat

ihan ok", vaikka asiakashallintaohjelmisto ei ole lainkaan käytettävissä. Tarinoissa sosi

aalityöntekijät korkeintaan itsekseen hiljaa manaillen sietävät toimimattomat verkkoyh

teydet  ja käytettävyydeltään  huonot ohjelmat. Mikäli  jostain  syystä käyttökatkoksia ei

olekaan ollut, tarinoissa mainitaan erityisesti, miten hieno päivä on ollut, kun tarvittava

tekniikka  onkin  toiminut  koko  päivän!  Sosiaalityöntekijät  eivät  tutkimuksessa  uskalla

kritisoida käytössään olevaa  teknologiaa  tai vaatia käytettävyydeltään parempia  järjes

telmiä.  Pelätäänkö,  että  nykyisetkin  järjestelmät  menetetään,  mikäli  järjestelmien  käy

tettävyydestä valitettaisiin, vai eikö tiedetä, että järjestelmien tulisi toimia paremmin?

6.3 Kenen ehdoilla teknologiaa otetaan käyttöön?

Teknologiset innovaatiot ovat aina tuoneet mukanaan uusia ongelmia ja sopeutumisvai

keuksia,  mutta  siitä  huolimatta  kukaan  tuskin  haluaisi  palata  aikaan,  jolloin  sosiaali
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työntekijöillä ei ollut lainkaan tietokoneita käytössään. Hyppösen (2004, 1920) mukaan

teknologian käyttöönotossa sosiaali ja terveysalalla on kuitenkin ollut useita ongelmia.

Ensinnäkin kehitystyö kohdistuu usein tekniikkaan ja teknologiaan sen sijaan, että kehi

tettäisiin  toimintaa  (Hyppönen  2004,  19).  Tietotekniikan  käyttöönoton  pitäisi  lähteä

liikkeelle työkäytäntöjen kehittämisestä, ja siinä voisivat työntekijöiden lisäksi olla mu

kana  mahdollisuuksien  mukaan  myös  palveluiden  käyttäjät  eli  asiakkaat  (Havukainen

2001,  33).  Kehitys  on  kuitenkin  usein  ollut  nurinkurista,  sillä  monissa  hankkeissa  on

lähdetty  liikkeelle  teknologiantuottajan  näkökulmasta  käsin.  Hyvänä  esimerkkinä  on

Hyppösen tutkimuksen kohteena ollut kotipalvelun teknologiahanke, jossa kehitystyö ja

muutokset tapahtuivat tekniikan ja eri toimijoiden ehdoilla ilman suunnitelmallista pal

veluiden kehittämistyötä.  (Hyppönen 2004, 20, 183.) Onnistuneiden  teknologisten rat

kaisujen kehittämiseksi teknologia olisi valjastettava toimimaan työtehtävien mukaisesti

ja  niiden  ehdoilla  eikä  päinvastoin.  Teknologialähtöisyys  on  uhkana  sosiaalitoimessa

kin, sillä 78% vastaajista oli sitä mieltä, että työ ja toimintatavat muuttuvat teknologian

vaatimusten mukaisiksi (kuvio 5). Tämä on rajussa ristiriidassa Haatajan (2001) esittä

män  periaatteen  kanssa,  jonka  mukaan  työtä  olisi  kehitettävä  tietotekniikan  avulla,  ei

sen ehdoilla.

Teknologian käyttöönotossa sosiaali ja terveysalalla Hyppösen (2004, 19) mukaan toi

sena yleisenä ongelmana on se, että teknologian käyttäjiä ei juurikaan kuunnella tekno

logisten järjestelmien kehitystyössä. Tätä ajatusta tukee se, että tutkimuksessani väittä

män  ”Käytössäni  oleva  tietotekniikka  ja  teknologia  on  suunniteltu  käyttäjien  tarpeista

lähtien” kanssa samaa mieltä oli alle kolmasosa vastaajista. Haataja (2001) näkee syyksi

perinteiset sukupuolten mukaan jakautuneet työtehtävät, jonka ansiosta tietojärjestelmi

en kehittäjät ovat  teknisen koulutuksen saaneita miehiä. Sosiaalialalla  työskentelevistä

suurin osa on puolestaan naisia. Kärjistetysti voidaankin esittää, että miesten suunnitte

lemien ohjelmistojen haitoista kärsivät sellaiset henkilöt, joiden on vaikeinta puolustau

tua: toimistotyötä tekevät naiset. (Haataja 2001.) Ongelmana on varmasti myös se, että

sosiaalialalla varsinainen tekniikan ja sen antamien mahdollisuuksien ymmärtäminen on

kuitenkin  vielä  hajanaista.  Ihmisten  kanssa  tehtävän  työn  kehittämisessä  pohditaan

yleensä muita seikkoja kuin teknisiä työvälineitä  ja kuntien sosiaalityössä työn paineet

tahtovat  kutistaa  työn  kehittämisen  minimiin.  Jollakin  pitäisi  suorittavan  työn  ohessa

löytyä aikaa ja osaamista innovoida ja toteuttaa uusia tehokkaampia, tuloksellisempia ja

vaikuttavampia työtapoja sekä osallistua tarvittavien työvälineiden kehittämiseen.



80

Teknologia kehittyy aiemmin  tehtyjen keksintöjen pohjalle  ja  vähitellen. Mitään ei  ta

pahdu yhdessä yössä, eikä teknologia, jota kukaan ei käytä, jää elämään yleensä kovin

kaan pitkäksi aikaa. Teknologia kehittyy ihmisten toimesta ja heidän ehdoillaan, eikä se

tule mistään ulkoapäin annettuna. Teknologian käyttöönotto ja hyödylliseksi toteaminen

on ainoa tapa, jolla tekniikka valtaa työpaikkoja ja eri elämänalueita. Tällä hetkellä tek

niikka  ei  ole  enää  este  erilaisten  innovaatioiden  kehittämisessä,  vaan  haasteena  onkin

kehittää toimivia, ihmisten mielestä tarpeellisia tuoteinnovaatioita. Pelkkä tietotekniikan

käyttöönotto ei riitä, vaan oleellista ovat sisältö, palvelut ja sovellukset.

Sosiaalialalla olisi äärimmäisen tärkeää miettiä, mitä uudelta  teknologialta  halutaan,  ja

panostaa näihin seikkoihin. Myös sosiaalialan ruohonjuuritasolla olisi ryhdyttävä aktii

visesti pohtimaan, miten teknologiaa voitaisiin hyödyntää työtehtävissä tai työympäris

tössä. Suomessa se voisi pitkien välimatkojen ja alhaisen väestötiheyden vuoksi tarkoit

taa esimerkiksi  verkkopalveluiden kehittämistä kuntalaisten  tarpeisiin,  etätyön kehittä

mistä ja laajempaa käyttöönottoa tai vaikka älyvaatteiden käyttöönottoa vanhustenhuol

lossa.  Monia  muitakin  nimenomaan  meidän  tarpeisiimme  vastaavia  kehityskohteita  ja

mahdollisuuksia  löytyy. Toimivat  ja käyttökelpoiset järjestelmät ja sovellukset kehitty

vät  vähitellen,  sillä  suurelta  osin  kehitystyö  tapahtuu  yrityksen  ja  erehdyksen  kautta.

Yrityksissä ja erehdyksissä pitäisi kuitenkin olla mukana myös sosiaalialan ammattilai

sia,  sillä  muutoin  järjestelmien käyttäjien  ja  asiakkaiden  näkökulmia  ei  saada  mukaan

kehittämistyöhön. Teknologian kehittäminen tulisikin tuoda lähemmäs suorittavan työn

tekijöitä,  jotka  käyttävät  teknisiä  ratkaisuja  työssään  joka  päivä.  He  ovat  sosiaalialan

teknologisen  kehittämisen  asiantuntijoita,  ja  heidän  tulisi  osallistua  teknologian  kehit

tämiseen.

6.4 Uusi teknologia luo mahdollisuuksia mutta myös eriarvoistumista

Kyselylomakkeen  lopussa (liite 1)  tiedustelin mielipideväittämäsarjoilla  sosiaalityönte

kijöiden  näkemyksiä  yleensä  teknologian  käytöstä  sosiaalialalla  ja  käsityksiä  yleisestä

tietoyhteiskuntakehityksestä.  Halusin  selvittää,  mitä  mieltä  vastaajat  ovat  tietoyhteis

kunnan tulevaisuudesta ja miten he suhtautuvat yleisellä tasolla teknologian soveltami

seen  sosiaalialalla.  Näkemykset  teknologian  soveltamisesta  sosiaalialalla  on  esitetty

kuviossa 5 ja tietoyhteiskuntakehityksestä kuviossa 6.
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Yleisesti ottaen tietoyhteiskuntakehitys nähtiin hyvänä asiana. Kuviosta 6 nähdään, mi

ten yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että uusi teknologia luo mahdollisuuksia kaikille

väestöryhmille.  Lähes  yhtä  suuri  osa  vastaajista  näki  myös,  että  tietotekniikan  avulla

voidaan  tarjota  entistä  parempia  terveyttä  ja  hyvinvointia  edistäviä  palveluja.  Lisäksi

asiakkaiden  nähtiin  hyötyvän  teknologian  käytöstä  sosiaalialalla  mm.  tiedonkulun  ja

kommunikoinnin paranemisena (kuvio 5). Teknologian avulla asiakkaita siis pystytään

palvelemaan paremmin.

Uusien teknologisten ratkaisujen käyttöönoton myötä...

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100
%

Sujuva, organisaatiot ylittävän yhteistyö eri ammattiryhmien
välillä mahdollistuu

Henkilökohtaisten tietojen ja yksilön suoja muodostuu entistä
suuremmaksi ongelmaksi

Henkilökunnan tarve vähenee

Asiakas pystyy paremmin kommunikoimaan eri asiantuntijoiden
kanssa

Asiakkaat hyötyvät

Asiakas pystyy paremmin saamaan tietoja omasta tilanteestaan

Saumattomat palveluketjut mahdollistuvat

Ikääntyvän väestön itsenäinen selviytyminen omassa kodissaan
helpottuu

Tiedonkulku paranee

Ammattihenkilöstön työ ja toimintatavat muuttuvat teknologian
vaatimuksien muaksiksi

Syntyy taloudellisia säästöjä

Samaa mieltä Ei saamaa, ei eri mieltä Eri mieltä

Kuvio 5. Tietotekniikan ja teknologian soveltaminen sosiaalialalla

Teknologiasta oli  eniten  hyötyä  viestinnässä. Lähes kaikki  vastaajat olivat  sitä  mieltä,

että tietotekniikka  ja  teknologia  helpottaa  ja parantaa  tiedonkulkua  niin  työntekijöiden
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välillä, asiakkaan ja työntekijän välillä kuin sosiaalitoimessa yleensäkin (luku 5.1). Tie

donkulun  paranemisen  seurauksena  ilmeisesti  myös  moniammatillinen  työote  tulee

mahdolliseksi toteuttaa. Lähes puolet vastaajista koki, että tietotekniikan avulla sujuva,

organisaatiot  ylittävä  yhteistyö  eri  ammattiryhmien  avulla  mahdollistuu  (kuvio  5).

Vaikka kaikki olivat sitä mieltä, että teknologian avulla tiedonkulku paranee, niin uuden

teknologian  ei  uskottu  parantavan  ihmisten  välistä  vuorovaikutusta  (kuvio  6).  Viime

aikoina  julkinen  sektori on ollut myllerryksessä  taloudellisten paineiden  ja  henkilöstö

joustojen aallokossa, sillä säästöjen  ja taloudellisten  leikkausten aikanakin sen on ollut

pakko hoitaa  sille asetetut  lakisääteiset  tehtävät. Erityisen vaikeassa asemassa ovat ol

leet yhteiskunnalliset peruspalvelut, jotka kärsivät arvostuksen puutteesta ja henkilökun

tavajeesta. Teknologian ja tietotekniikan avulla on pyritty helpottamaan samojen työteh

tävien hoitoa entistä pienemmin resurssein. (Blom ym. 2001, 104105.) Yli puolet vas

taajista olikin sitä mieltä, että uusien teknologisten ratkaisujen käyttöönotto tuo säästöjä

(kuvio 5). Säästöt eivät kuitenkaan synny henkilökunnan määrää karsimalla. Teknologi

an käyttöönotto ei siis vastaajien mielestä korvaa ihmisen tekemää työtä, vaan sen rooli

nähtiin inhimillistä työtä avustavana.

Tietoyhteiskunnassa
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Uusi teknologia luo mahdollisuuksia kaikille väestöryhmille

Teknologinen kehitys jakaa kansalaiset syrjäytyjiin ja menestyjiin

Tietotekniikka mahdollistaa kansalaisten valvonnan ja kontrollin
entistä paremmin

Henkilökohtaisten tietojen ja yksilön suoja heikkenee
teknologisten ratkaisujen käyttöönoton myötä

Uusi teknologia parantaa ihmisten välistä vuorovaikutusta

Tietotekniikan avulla voidaan tarjota entistä parempia terveyttä ja
hyvinvointia edistäviä palveluja

Uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä on otettu hyvin
huomioon erityisryhmien tarpeet

Samaa mieltä Ei saamaa, ei eri mieltä Eri mieltä

Kuvio 6. Sosiaalityöntekijöiden mielipiteet tietoyhteiskuntakehityksestä
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Tietoyhteiskunnan hallitsemattoman kehityksen uhkana nähdään usein olevan  ihmisten

ja alueiden syrjäytyminen, informaatiotulva ja yhteiskunnan ja palveluiden heikkenemi

nen  (ks.  Castells  1998,  Koski  2001,  Hautamäki  2003).  Sosiaalityöntekijät,  jotka  työs

sään pohtivat  syrjäytymiseen  liittyviä  teemoja  lähes päivittäin, olivatkin eniten  huolis

saan siitä, että uusi teknologia on uusi syrjäytymistä aiheuttava tekijä. Jopa 79 % vastaa

jista oli sitä mieltä, että teknologia jakaa ihmiset syrjäytyjiin ja menestyjiin. Vaikka tek

nologian avulla kaavaillaan usein  helpotettavan erityisryhmien kuten  vammaisten,  las

ten  ja  maahanmuuttajien  arkea,  (RauhalaHayes,  Topo  &  Salminen  1998)  vastaajien

mielestä erityisryhmiä ei kuitenkaan ole otettu kovinkaan hyvin huomioon uusien tek

nologisten  ratkaisujen  kehittämisessä  (kuvio  6). Sosiaali  ja  terveysalalla  etenkin  van

hus  ja vammaispuolella on monia uusia  teknisiä  ratkaisuja,  joilla pyritään turvaamaan

asiakkaiden kotona asumista ja selviytymistä jokapäiväisistä askareistaan (Korhonen &

Sokala 1998, 1013). Yhden erityisryhmän suhteen teknologiasta koettiin kuitenkin ole

van  apua:  sen  avulla  pystytään  helpottamaan  ikääntyvän  väestön  kotona  selviämistä

(kuvio 5).

6.5 Strategiat ja sosiaalityön arki

Sosiaali  ja  terveydenhuollon  tietoyhteiskuntastrategian  (1996)  keskeiset  linjaukset  ja

tavoitteet ovat seuraavat:

1. Tietoyhteiskunta kaikille
2. Saumattomat palveluketjut
3. Sosiaali ja terveyspalvelujen verkostoituminen tietoverkkojen avulla
4. Kansalaisten toimintamahdollisuuksien parantaminen
5. Kehittää tietosuojaa ja tietoturvaa
6. Kehittää tietojärjestelmien integraatiota ja yhteensopivuutta
7. Osaava ja jaksava henkilöstö
8. Tiedon ja osaamisen hyödyntäminen
9. Edistää sosiaali ja terveydenhuollon tietoteknologiatutkimusta  ja –osaamista
10. Vahvistaa hyvinvointiklusteria

Tässä  käsittelen  tavoitelistan  kohtia  1  –  5,  7  sekä  8,  sillä  nämä  tavoitteet  koskettavat

tavallisen  sosiaalityöntekijänkin  työtä.  Monia  näistä  teemoista olen  käsitellyt  jo  aiem

min tässä työssä, joten tässä luvussa esitän lähinnä yhteenvedon tietotekniikan hyödyn

tämisstrategian tavoitteiden ja sosiaalityöntekijöiden mielipiteiden yhteneväisyyksistä ja

eroavaisuuksista.
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Ensimmäisen tavoitteen mukaan sosiaalialan tulee omalta osaltaan ehkäistä tietoyhteis

kunnasta syrjäytymistä huolehtimalla siitä, että teknologian käyttöönotto tapahtuu tasa

puolisesti kautta Suomen  ja että eri yhteiskuntaryhmien tarpeet otetaan uuden teknolo

gian  käyttöönotossa  huomioon.  Kuten  kappaleessa  6.5  esitin,  sosiaalityöntekijöiden

mielestä  teknologinen kehitys  jakaa  ihmiset  syrjäytyjiin  ja  menestyjiin. He ovat  myös

sitä mieltä, ettei uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä ole pystytty kovinkaan

hyvin  ottamaan  huomioon  erityisryhmien  tarpeita.  Mielestäni  sosiaalityöntekijät  ovat

päteviä arvioimaan syrjäytymiskehityksen mahdollisuutta, vaikka pienen ryhmän mieli

piteiden perusteella  laajempia yleistyksiä ei voikaan tehdä. Sosiaalityöntekijöiden mie

lipiteet toimivatkin lähinnä  indikaattoreina tietoyhteiskunnasta syrjäytymisuhalle. Sosi

aalityöntekijöistä 79% on sitä mieltä, että teknologinen kehitys  jakaa  ihmiset syrjäyty

jiin ja menestyjiin, mikä kertoo siitä, ettei strategian tavoitteena olleessa syrjäytymisen

ehkäisyssä ole onnistuttu kovinkaan hyvin.

Sosiaalialan  tietoteknologian  hyödyntämisstrategiat  korostavat  saumattomien  palvelu

ketjujen mahdollistumista teknologian käyttöönoton avulla (Sosiaali  ja terveydenhuol

lon  tietoteknologian  hyödyntämisstrategia  1996  ja  Sosiaali  ja  terveydenhuollon  tieto

teknologian  hyödyntäminen.  Saumaton  hoito  ja  palveluketju  1998).  Tätä  tavoitetta  ei

kuitenkaan  pidetty  tähän  tutkimukseen  osallistuneiden  keskuudessa  kovinkaan  hyvin

toteutuneena  (kappale  5.1).  Saumattomien  palveluketjujen  mahdollistumiseen  uusien

teknologisten  ratkaisujen  avulla  uskoi  vain  neljäsosa  vastaajista.  Vain  hiukan  yli  kol

masosa vastaajista taas oli sitä mieltä, että käytössä oleva teknologia helpottaa asiakkai

den  kokonaisvaltaista  hoitoa.  Ruohonjuuritason  työntekijöiden  näkökulmasta  saumat

tomat palveluketjut eivät siis vielä ole kovinkaan lähellä toteutumista.

Kolmantena tavoitteena on sosiaali ja terveyspalvelujen verkostoituminen tietoverkko

jen avulla. Suurimmat  teknologiasta saatavat hyödyt tässä tutkimuksessa olivat kiistat

tomasti  tiedonkulkuun  liittyviä.  Tietotekniikka  ja  teknologia  helpottivat  ja  paransivat

vastaajien  mielestä  tiedonkulkua  niin  työntekijöiden  kuin  asiakkaan  ja  työntekijänkin

välillä  sekä sosiaalitoimessa yleensä (kappale 5.1). Tiedonkulun paranemisen seurauk

sena ilmeisesti mahdollistui myös moniammatillinen työote. Lähes puolet vastaajista oli

sitä mieltä, että tietotekniikan avulla sujuva, organisaatiot ylittävä yhteistyö eri ammatti

ryhmien  avulla  tulee  mahdolliseksi.  Verkostoitumisessa  organisaatioiden  rajat  ylittävä

moniammatillinen työote on erittäin tärkeää. Vaikka moniammatillisesta työotteesta on

vielä  pitkä  matka  aitoon  verkostoitumiseen,  vaikuttaisi  tämän  tutkimuksen  perusteella
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siltä, että tietotekniikka ja teknologia luovat kuitenkin verkostoitumiselle aitoja mahdol

lisuuksia.

Strategian  neljäntenä  tavoitteena  on  kansalaisten  toimintamahdollisuuksien  parantami

nen.  Tavoitteena  on  kehittää  asiakkaan  mahdollisuuksia  osallistua  ja  vaikuttaa  häntä

koskeviin päätöksiin ja mm. helpottaa asiakkaan itsenäistä suoriutumista ja omassa ko

dissa  selviytymistä  teknologian avulla. Suurin osa  (63%) vastaajista  olikin  sitä  mieltä,

että uusien teknologisten ratkaisujen myötä asiakas saa paremmin tietoja omasta tilan

teestaan (kuvio 5). Lisäksi 37% vastaajista näki,  että uuden teknologian avulla asiakas

pystyy  paremmin  kommunikoimaan  eri  asiantuntijoiden  kanssa.  Väestön  ikärakenne

vanhenee koko ajan,  ja erityisesti vanhusten hoidossa uusilta  teknologisilta ratkaisuilta

odotetaan  paljon.  Vastaajista  lähes  puolet  olikin  sitä  mieltä,  että  uusien  teknologisten

ratkaisujen myötä   ikääntyvän väestön itsenäinen selviytyminen omassa kodissaan hel

pottuu.

Luulen, että jokainen meistä on tuntenut  joskus stressiä ja ahdistusta,  joka liittyy tieto

tekniikan käyttöön, tai avuttomuutta, kun laitteet ja yhteydet eivät toimi. Tämänkaltaiset

tunteet  ovat  normaaleja,  mikäli  ne  eivät  pääse  hallitsemaan  työn  tekemistä.  Suurella

osalla  sosiaalityöntekijöistä  näin  olikin.  Mutta  pieni  osa  tutkimukseen  osallistuneista

ahdistuu ja kokee suhteettoman suurta stressiä tietotekniikan käytöstä. Sosiaalialan tie

toteknologian hyödyntämisstrategian seitsemäs tavoite on huolehtia siitä, että osaava ja

jaksava henkilöstö pystyy omaksumaan käyttöönsä uutta teknologiaa. Kuten kappalees

sa 6.2 totesin, osalla sosiaalityöntekijöistä teknologian käyttö oli vaikeaa. Kaikki sosiaa

lityöntekijät  eivät  pysty  tai  osaa käyttää  työssään  tarvitsemaansa  teknologiaa  täysipai

noisesti hyväkseen. Teknologian ja tietotekniikan käyttö aiheutti osalle sosiaalityönteki

jöistä  myös kohtuuttoman suurta ahdistusta  ja  stressiä. Paperipinot kasvoivat  ja  stressi

lisääntyi,  kun  laitteet  ja ohjelmistot olivat epäkunnossa. Blom, Melin  ja Pyöriä  (2001,

104105) muistuttavatkin, ettei kallis tekniikka ja sen käyttöönotto välttämättä lainkaan

auta työntekijöitä tai asiakkaita,  jos uusien teknologisten sovellusten sijaan tarvittaisiin

ehkä vain lisää työntekijöitä.

Strategian kaksi keskeistä tavoitetta ovat tietosuojan ja –turvan kehittäminen (tavoite 5)

sekä uusien tietotuotteiden ja –palveluiden kehittäminen sosiaalialalle (tavoite 8). Nämä

tavoitteet eivät kuitenkaan tulleet esiin tässä tutkimuksessa. Kuten aikaisemmin kappa

leessa 4.2 totesin, kyselylomakkeessa kukaan vastaajista ei osannut nimetä mitään uusia
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tekniikan tai teknologian soveltamiskohteita. Myöskään tarinoissa ei ollut käytössä uu

sia teknisiä ratkaisuja, eikä niissä tuotettu lainkaan uusia innovaatioita. Strategiassa nos

tetaan esille myös tietosuoja ja –turva ja niihin kiinnitetään erityistä huomiota varmasti

kaikissa  sosiaalialan  teknologisissa  ratkaisuissa.  Vastaajat  eivät  kuitenkaan  olleet  ko

vinkaan huolissaan nykyisestä tietosuojan tai tietoturvan tasosta. Vain 16% oli sitä miel

tä, että heidän käytössään oleva teknologia vaarantaa asiakastietojen luottamuksellisuu

den (kuvio 3). Hiukan alle puolet taas oli sitä mieltä, että uusien teknologisten ratkaisu

jen käyttöönoton myötä yksilönsuoja muodostuu entistä suuremmaksi ongelmaksi (ku

vio 5)  ja  yli puolet vastaajista  taas oli  sitä mieltä, että uusien teknologisten ratkaisujen

myötä  tietosuoja  yleensä  heikkenee  (kuvio  6).  Tietosuoja  ja  tietoturva  ovat  ilmeisesti

sosiaalityöntekijöiden  mielestä  lähinnä  tulevaisuuden  ongelmia,  eikä  niitä  juurikaan

tarvitse pohtia tämänhetkisessä työympäristössä.

Sosiaali  ja  terveydenhuollon  tietoyhteiskuntastrategiassa  (1996)  on  monia  sellaisia

tavoitteita,  jotka  eivät  juurikaan  näy  tavallisen  sosiaalityöntekijän  työssä.  Arkisessa

aherruksessa  tärkeintä on se,  että  laitteet  ja  järjestelmät ovat käytettävissä  ja että niitä

osataan käyttää. Esimerkiksi uusien teknologisten sovellusten kehittäminen ja käyttöön

otto  näyttävät  olevan  sosiaalityöntekijöille  kaukainen  asia.  Strategioiden  maalailema

tulevaisuus  teknologian  hyväksikäytöstä  sosiaalialalla  on  vielä  kaukana.  Sosiaalitoimi

on pitkään ollut  matalan  teknologian ala,  eikä  tähänkään  tutkimukseen osallistuneiden

sosiaalityöntekijöiden  käytettävissä  ollut  muuta  kuin  tietokone,  matkapuhelin  ja  tieto

verkkoyhteydet  (sähköposti,  Internet  ja  ohjelmistojen  tietoverkkoyhteydet).  Mahdolli

suuksia uuden teknologian soveltamiselle sosiaalialalla kyllä olisi, mutta vastaajat eivät

osanneet niitä nimetä. Tutkimuksen perusteella väittäisin, että strategioiden  ja sosiaali

työntekijän arkitodellisuuden  välillä on  melkoinen kuilu. Tässä  tutkimuksessa  suurim

mat ongelmat sosiaalityöntekijän teknologian käytössä johtuivat siitä, etteivät laitteet ja

järjestelmät toimineet. Siitä on pitkä matka sosiaali ja terveydenhuollon tietoyhteiskun

tastrategian maailmaan, jossa pohditaan mm. sosiaalialan virtuaalitoimistoa sekä langat

tomien verkkoyhteyksien ja älykkäiden käyttöliittymien mahdollisuuksia.

Teknologiset  mahdollisuudet ovat  lähes  rajattomat, mutta  innovaatioiden  tuominen  jo

kapäiväiseksi  työvälineeksi  on  pitkä  ja  mutkainen  tie.  Sosiaalialan  työntekijöillä  on

myös  yleensä  vähän  tietoa  uusimman  teknologian  mahdollisuuksista  (Sosiaali  ja  ter

veydenhuollon  tietoyhteiskuntastrategia  1996).  Lisäksi osalla  työntekijöistä  ei  ole  val

miuksia omaksua uusia teknologisia työvälineitä, jos he joutuvat vanhojenkin laitteiden
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ja järjestelmien kanssa toimimaan koko ajan osaamisensa äärirajoilla. Näistä syistä sosi

aalialalla  uusien  teknologisten  innovaatioiden  ja  teknologian  käyttöönotossa  tulisikin

mielestäni olla erityisen maltillinen ja toteuttaa uudistukset työntekijöiden ehdoilla.
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7 UUSI TEKNOLOGIA – RIIPPAKIVI VAI OIVA APUVÄ
LINE?

Jos et halua että matto aina vedetään altasi,
opi tanssimaan lentävällä matolla.
Thomas Crum

Tässä työssä tavoitteenani oli selvittää, miten sosiaalityöntekijät näkevät teknologian ja

tietotekniikan  käytön  omassa  työssään,  miten  sen  käyttöön  työtehtävissä  suhtaudutaan

ja  onko  käytössä  oleva  teknologia  hyödyllistä  ja  tarkoituksenmukaista.  Tämän  lisäksi

halusin selvittää, kohtaavatko sosiaalialan tietoteknologisten strategiat ja työntekijöiden

arkitodellisuus.

Tutkimukseni sosiaalityöntekijät näkevät teknologian ja tietotekniikan erittäin tärkeiksi

työvälineiksi,  joita  ilman  ei  tulla  toimeen.  Teknologian  käytöstä  saatavat  hyödyt  ovat

moninaiset.  Erityisesti  tiedonkulun  ja  asiakaspalvelun  koettiin  paranevan  teknologian

soveltamisen myötä. Teknologia ja tietotekniikka myös tehostivat työtä ja säästivät työ

aikaa.  Sosiaalityöntekijät  näkivät  siis  teknologian  erittäin  hyödyllisenä  ja  työn  tekoa

auttavana.  Tärkeimpänä  työvälineenä  oli  selkeästi  tietokone  ohjelmistoineen  ja  tieto

verkkoyhteyksineen.  Sosiaalityöntekijät  olivat  melko  taitavia  tietoteknisiltä  perustai

doiltaan, ja työssä tarvittavien sovellusten käyttö sujui yleensä hyvin. Suurin osa vastaa

jista  sai  teknologian  ja  tietotekniikan  käytöstä  myös  onnistumisen  iloa  ja  oppimisen

kokemuksia. He ovatkin tietotyöläisiä, tietoyhteiskuntakehityksen hedelmiä, jotka käyt

tävät työssään tietotekniikkaa ja joiden työnkuva edellyttää suunnittelua ja ideointia.

Teknologian toiminnassa oli usein kuitenkin ongelmia. Tehokasta työaikaa kului teknis

ten apuvälineiden kanssa kamppailuun, kun jotain toimintoa yritettiin suorittaa tulokset

tomasti.  Kun  koneet  ja  laitteet  eivät  toimineet,  työnteko  pysähtyi  usein  täysin.  Tämä

puolestaan aiheutti sen, että tekemättömien paperitöiden pinot työpöydillä vain kasvoi

vat.  Vaikka  suurin  osa  sosiaalityöntekijöistä  suhtautuikin  myönteisesti  teknologian  ja

tietotekniikan käyttöön työssään, moni vanhemmista työntekijöistä koki sen vuoksi kui

tenkin stressiä ja ahdistusta. Teknologian ja sosiaalityön välillä koettiinkin usein olevan

vahva  ristiriita,  kun  teknologia  ei  mukautunut  inhimillisen  elämän  moninaisuuksiin.

Epäonnistuneet teknologian käyttökokemukset aiheuttivat myös sen, että sosiaalityönte

kijöiden itsetunto sai kolhuja ja ammattitaito kyseenalaistui.
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Sosiaalityöntekijät ovat tietotyöläisiä, sillä he käyttävät työssään tietotekniikkaa  ja hei

dän  työnkuvansa edellyttää suunnittelua  ja  ideointia. Osa sosiaalityöntekijöistä kuiten

kin taiteilee tietotekniikan ja teknologian kanssa toimimisen onnistumisen ja epäonnis

tumisen rajamailla, koska heillä on heikot tietotekniset perustaidot. Moni  sosiaalityön

tekijä,  jolla ei ollut kovinkaan  laajoja  tietoteknisiä  taitoja, koki ahdistusta,  riittämättö

myyden tunteita ja uupumusta sekä stressiä ja kiireen lisääntymistä. Muutamien kohdal

la  voidaankin puhua  todellisesta  tietoyhteiskunnasta  syrjäytymisen  vaarasta,  kun tieto

tekniset taidot eivät aina tahdo riittää työtehtävistä suoriutumiseen. Näiden työntekijöi

den  tilanne  on  erittäin  huolestuttava,  ja  mielestäni  tulisikin  suunnitella  erityistoimia,

joilla ahdistusta  ja stressiä voitaisiin heidän kohdallaan pienentää. Mahdollisesti ahdis

tus ja stressi pienenisivät, jos heidän perustietotekniikkataitonsa paranisivat.

Työtehtävien hoidossa tarvittavien laitteiden ja sovellusten toimiminen on äärimmäisen

kriittistä sosiaalityöntekijän työn kannalta. Mikäli  tarvittava tekniikka ei  toiminutkaan,

sillä oli työntekoon suorastaan halvaannuttava vaikutus. Moniakaan työtehtäviä ei pys

tytty suorittamaan esim. ilman tietokonetta. Teknologian, tarkemmin sanottuna tietoko

neen, ohjelmistojen ja tietoverkkoyhteyksien, toiminnassa oli usein häiriöitä,  jotka vai

kuttivat niiden käytettävyyteen. Suurin osa häiriöistä  tai ongelmista  johtui  laitteistojen

ja  järjestelmien  vioista,  jolloin  sosiaalityöntekijällä  ei ollut  muuta  mahdollisuutta  kuin

odottaa  sitä,  että  järjestelmät  jälleen  toimivat. Sosiaalityöntekijöiltä kului myös paljon

arvokasta  työaikaa  siihen,  että  he  yrittivät  tuloksettomasti  suorittaa  jotakin  tiettyä  toi

mintoa. Tämä aiheutti luonnollisesti kiukun tunteita, mutta siitä huolimatta sosiaalityön

tekijät eivät juurikaan esitetty kritiikkiä laitteistoja ja järjestelmiä kohtaan. Sosiaalityön

tekijöiden mielestä heidän työnsä  ja  toimintatapansa muuttuvat myös teknologian vaa

timusten mukaisiksi. Näyttäisikin  siltä, että sosiaalityöntekijöiden käytössä olevaa tek

nologiaa säädeltiin ja kehitettiin ylhäältäpäin ja teknologialähtöisesti.

Tietoyhteiskuntakehitys  nähtiin  yleisesti  ottaen  hyvänä  asiana,  ja  teknologian  nähtiin

luovan  mahdollisuuksia kaikkille  väestöryhmille  sekä  mahdollistavan paremmat  terve

yttä ja hyvinvointia edistävät palvelut. Teknologiasta oli erityisesti hyötyä viestinnässä.

Myös  asiakkaiden  nähtiin  hyötyvän,  sillä  teknologian  avulla  heitä  pystyttiin  palvele

maan  paremmin.  Teknologia  oli  sosiaalityöntekijöiden  mielestä  kuitenkin  uusi  syrjäy

tymistä  aiheuttava  tekijä,  eikä erityisryhmien  tarpeita ole otettu kovinkaan hyvin  huo

mioon teknologian kehittämisessä.
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Sosiaalityöntekijöiden ja strategioiden teknologiset maailmat ovat melko erillään toisis

taan. Sosiaalityöntekijöiden mielestä syrjäytymisenehkäisy ja saumattomien palveluket

jujen  luominen  eivät  ole  toteutuneet.  Uusien  tietotuotteiden  ja  palveluiden  kehittämi

nen  sosiaalialalle  ja  tietoturvan  ja  tietosuojan  kehittäminen  ei  myöskään  koskettanut

tutkimuksen sosiaalityöntekijöitä. Osa sosiaalityöntekijöistä kokee myös stressiä  ja ah

distusta teknologian käytöstä, eikä pysty omaksumaan käyttöönsä kovinkaan hyvin uut

ta teknologiaa. Sosiaali ja terveyspalvelujen verkostoitumiselle teknologian käyttöönot

to  on  luonut  mahdollisuuksia,  sillä  sen  ansiosta  tiedonkulku  on  parantunut.  Sosiaali

työntekijöiden mielestä asiakas saakin paremmin tietoja omasta tilanteestaan ja teknolo

gian avulla myös ikääntyvä väestö selviytyy paremmin itsenäisesti omassa kodissaan.

Teknologian käyttö ei ole yksiselitteisesti hyvää tai pahaa, vaan hyvien puolien  lisäksi

saadaan usein huonot puolet kaupanpäällisinä. Huonot ja hyvät puolet eivät ole välttä

mättä erotettavissa  toisistaan. Tämän  tutkimuksen perusteella  teknologialla  ja  tietotek

niikalla  onkin  selkeästi  kahtia  jakautunut  rooli  sosiaalityöntekijän  työssä.  Toisaalta  se

on äärimmäisen tärkeä työväline, mutta toisaalta  käytettävyydessä  ja  laitteiden toimin

nassa on ongelmia,  joiden seurauksena työn tekeminen joskus estyy täysin. Äärimmäi

sissä  esimerkeissä  sosiaalityöntekijöiden  työtehtävät  määräytyivät  täysin  teknologian

ehdoilla,  sillä  he  tekivät  niitä  työtehtäviä,  jotka olivat  teknologian  toiminnan kannalta

mahdollisia.  Teknologian  kahtiajakautunut  rooli  näkyy  myös  siinä,  että  sen  käyttöön

suhtaudutaan hyvin eri tavoin. Teknologia hyödyttää yksiä ja haittaa toisia.. Suurin osa

sosiaalityöntekijöistä oli sitä mieltä, että teknologian käyttö on erittäin hyödyllistä. Suu

rin osa vastaajista on myös teknologisilta  taidoiltaan melko hyviä. Pieni osa taas koki,

että teknologiasta on myös paljon haittaa  ihmisläheisessä työssä. Osalla sosiaalityönte

kijöistä  on  myös  melko  heikot  teknologiataidot,  ja  pahimmillaan  teknologian  käyttö

asetti  kyseenalaiseksi  jopa  heidän  ammatillisen  kyvykkyyteensä.  Tämän  tutkimuksen

perusteella teknologian käyttö sosiaalityössä onkin melko ristiriitaista. Toisaalta tekno

logia on oiva apuväline, mutta toisaalta se myös haittaa työn tekemistä estäen sen joskus

kokonaan. Silloin teknologia muuttuu epäinhimilliseksi ahdistusta aiheuttavaksi paino

lastiksi, joka tekisi mieli heittää ulos ikkunasta.
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LIITTEET Liite 1. Kyselylomake
A  Taustatiedot

1. Sukupuoli 2. Ikä ___ vuotta
1. nainen
2. mies

3. Työyksikkö jossa tällä hetkellä työskentelet? _________________________________________

4. Kuinka kauan olet ollut nykyisessä työssäsi?
Noin ____ vuotta ____ kuukautta

B  Tietokoneen käyttö

1. Kuinka usein käytät tietokonetta vapaaaikanasi?_______________________________________

2. Kuinka hyvin arvioit hallitsevasi seuraavia sovelluksia?

en ole kuul
lutkaan

en hallitse
lainkaan

vastaalkaja  hiukan eden
nyt

melko pitkäl
lä

asiantuntija

1. tekstinkäsittely
(esim. Word) 0 1 2 3 4 5

2. taulukkolaskenta
(esim. Exel) 0 1 2 3 4 5

3. esitysgrafiikka
(esim. PowerPoint) 0 1 2 3 4 5

4. piirtoohjelmat ja
kuvankäsittely 0 1 2 3 4 5

5. sähköposti 0 1 2 3 4 5
6. tiedostojen ja
kansioiden käsittely 0 1 2 3 4 5

7.Internetin käyttö 0 1 2 3 4 5
8. wwwmateriaalin
teko (kotisivut) 0 1 2 3 4 5

9. ohjelmointi 0 1 2 3 4 5
10. cdromohjelmat
ja pelit 0 1 2 3 4 5

11. tietokannat 0 1 2 3 4 5
12.ryhmätyöohjelmat
(esim. Netmeeting) 0 1 2 3 4 5

13. ftp, irc, uutis
ryhmät 0 1 2 3 4 5

3. Mitkä koet on suurimmiksi ongelmiksi tietokoneen käytössäsi?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

C  Tietokoneen käyttö työssä

1.Oletko työtehtävissäsi käyttänyt tietokonetta?
0. en (siirry suoraan tämän osion kysymykseen nro 6)
1. kyllä

2. Kuinka usein käytät tietokonetta työssäsi?____________________________________________
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3. Mihin tarkoituksiin käytät työssäsi tietokonetta?
      1.   tekstinkäsittelyyn

2. asiakkaan tietojen tallentamiseen
3. asiakkaan tietojen hakuun
4. asiakkaan ajanvarauksiin
5. kuvallisen materiaalin lähettämiseen
6. työvuorolistojen tekoon
7. laskutukseen tai rahaliikenteen apuna
8. asiakkaalle annettavien tietojen tai ohjeiden hakuun Internetistä
9. sähköpostin käyttöön
10. tiedonhakuun Internetistä
11. muuhun, mihin? ____________________________________________________________
12. mihin tarkoitukseen haluaisit tietokonetta käyttää?_________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Työssäni käytössäni oleva tietotekniikka ja teknologia …
täysin samaa
mieltä

täysin eri miel
tä

On suunniteltu käyttäjien tarpeista lähtien 5 4 3 2 1
On erittäin tärkeä työväline 5 4 3 2 1
Tehostaa työtäni 5 4 3 2 1
Pakottaa minut muuttamaan totuttuja työtapojani
vaikken haluaisi 5 4 3 2 1

Rasittaa työtäni 5 4 3 2 1
Helpottaa yhteistyötä muiden sosiaali ja terveys
toimen yksiköiden kanssa 5 4 3 2 1

Helpottaa tiedonkulkua sosiaalitoimen sisällä 5 4 3 2 1
Helpottaa tiedonkulkua työntekijöiden välillä 5 4 3 2 1
Vaarantaa asiakastietojen luottamuksellisuuden 5 4 3 2 1
Auttaa asiakkaita saamaan oikean palvelun oike
aan aikaan 5 4 3 2 1

Vaikeuttaa asiakkaan kohtaamistapahtumaa 5 4 3 2 1
Helpottaa asiakkaiden kokonaisvaltaista hoitoa 5 4 3 2 1
Parantaa tiedonkulkua asiakkaalle 5 4 3 2 1
Säilyttää asiakkaiden palvelun inhimillisen puo
len 5 4 3 2 1

Lisää asiakastyöhön käytettävän ajan määrää 5 4 3 2 1
Edesauttaa uusien toimintamallien syntymistä 5 4 3 2 1
Säästää työaikaa 5 4 3 2 1
Vähentää toimistorutiineihin käytettävän ajan
määrää 5 4 3 2 1

5. Tietotekniikan ja teknologian käyttö työssä aiheuttaa minulle…
ei lainkaan erittäin paljon

Ahdistuneisuuden tunteita 0 1 2 3 4
Riittämättömyyden tunteita ja uupumus
ta 0 1 2 3 4

Onnistumisen iloa 0 1 2 3 4
Stressiä ja kiireen lisääntymistä 0 1 2 3 4
Oppimisen kokemuksia 0 1 2 3 4
Tunteen, että kehitän työtäni 0 1 2 3 4

6. Miten kuvailisit työyhteisösi ja työtovereidesi suhtautumista tietokoneiden ja teknologian käyt
töön yleensä?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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D  Tietotekniikan ja teknologian käyttö sosiaalialalla

Ohessa on yleisiä tietotekniikan ja teknologian käyttöä sosiaalialalla koskevia väittämiä, joiden
kohdalla pyydän sinua valitsemaan yhden, mielipidettäsi parhaiten kuvaavan vaihtoehdon.

Uusien teknologisten ratkaisujen käyttöönoton myötä…
täysin samaa
mieltä

täysin eri
mieltä

Syntyy taloudellisia säästöjä 5 4 3 2 1
Ammattihenkilöstön työ ja toimintatavat muut
tuvat teknologian vaatimuksien mukaisiksi 5 4 3 2 1

Tiedonkulku paranee 5 4 3 2 1
Ikääntyvän väestön itsenäinen selviytyminen
omassa kodissaan helpottuu 5 4 3 2 1

Saumattomat palveluketjut mahdollistuvat 5 4 3 2 1
Asiakas pystyy paremmin saamaan tietoja omasta
tilanteestaan 5 4 3 2 1

Asiakkaat hyötyvät 5 4 3 2 1
Asiakas pystyy paremmin kommunikoimaan eri
asiantuntijoiden kanssa 5 4 3 2 1

Henkilökunnan tarve vähenee 5 4 3 2 1
Henkilökohtaisten tietojen ja yksilön suoja muo
dostuu entistä suuremmaksi ongelmaksi 5 4 3 2 1

Sujuva, organisaatiot ylittävä yhteistyö eri am
mattiryhmien välillä mahdollistuu 5 4 3 2 1

E  Tietoyhteiskunta

Ohessa on yleisiä tietoyhteiskuntaa koskevia väittämiä, joiden kohdalla pyydän sinua valitsemaan
yhden, omaa mielipidettäsi parhaiten kuvaavan vaihtoehdon.

täysin samaa
mieltä

täysin eri
mieltä

Uusi teknologia luo uusia mahdollisuuksia kaikil
le väestöryhmille 5 4 3 2 1

Teknologinen kehitys jakaa kansalaiset osaami
sen, taitojen ja teknologian käyttömahdollisuuksi
en perusteella syrjäytyjiin ja menestyjiin

5 4 3 2 1

Tietotekniikka mahdollistaa kansalaisten valvon
nan ja kontrollin entistä paremmin 5 4 3 2 1

Henkilökohtaisten tietojen ja yksilön suoja heik
kenee teknologisten ratkaisujen käyttöönoton
myötä

5 4 3 2 1

Uusi teknologia parantaa ihmisten välistä vuoro
vaikutusta 5 4 3 2 1

Tietotekniikan avulla voidaan tarjota entistä pa
rempia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palvelu
ja

5 4 3 2 1

Uusien teknologisten ratkaisujen kehittämissä on
otettu hyvin huomioon myös erityisryhmien (mm.
lapset, vanhukset, vammaiset, maahanmuuttajat)
tarpeet

5 4 3 2 1


