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1 Johdanto

Tutkimuksessamme tarkastellaan vuorovaikutuksen rakentumista tekstuaalisessa, eriaikaisessa verkkovuorovaikutuksessa, Omasoten viestipalvelussa. Digitaaliset palvelut
ovat tänä päivänä lähes jokaiselle osa arkea. Hoidamme verkossa ostoksia, pankkiasioita
ja sosiaalisia suhteita hyvinkin luontevasti erilaisten sovellusten avulla ilman kasvokkaista kohtaamista ja vuorovaikutusta. Ihmisten arkisten toimintojen areenoiden muutokset lisäävät väistämättä tietokonevälitteistä vuorovaikutusta (Arminen 2016, 197; Watling
& Rogers 2012, 31). Tietokonevälitteisyys ei poista vuorovaikutusta, vaan kontekstien
teknologisoituessa, se muuttuu toisenlaiseksi (Arminen 2016, 197). Anne Rahikan (2015,
14) mukaan verkkovuorovaikutus onkin uudenlainen kommunikaation väylä, joka on vaikuttamassa ihmisten väliseen sosiaaliseen kanssakäymiseen. Vuorovaikutuksen kontekstien muutos vaikuttaa myös sosiaalityön areenoihin.
Tarja Kauppilan, Kati Kiisken ja Mari Lehtosen (2018, 9) tekemästä selvityksestä ilmenee, että sosiaalipalveluissa käytetään erilaisia sähköisiä palveluita jo melko laajasti kuitenkaan mieltämättä niitä suoraan sosiaalihuoltoon kuuluviksi. Sähköiset palvelut ja niiden mukanaan tuomat toimintaympäristöjen muutokset tulevat lisääntymään meneillään
olevan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä myös sosiaalityössä (ks. Valtioneuvosto 2015, 24). Uuden tutkimustiedon tuottaminen sosiaalityön tavoitteiden ja sisältöjen näkökulmasta on sen vuoksi entistä enemmän ajankohtaista (Pohjola 2017, 181–
182; 184). Toimintaympäristöjen muutokset vaikuttavat asiakkaan ja työntekijän väliseen
vuorovaikutukseen sosiaalityössä. Sosiaalityötä pidetään perinteisesti kasvokkain tehtävänä vuorovaikutuksellisena työnä (Heikkonen & Ylönen 2010, 123; Niemelä 2016,
97). Verkkovuorovaikutuksen lisääntyminen aiheuttaa muutoksia totuttuihin kommunikaatiokäytäntöihin (Rahikka 2015, 14) ja asettaa perinteisen sosiaalityön vuorovaikutuksellisen osaamisen haasteiden eteen (Strömberg-Jakka 2010).
Vastavuoroinen, dialoginen vuorovaikutussuhde rakentuu aina tilanteittain vuorovaikutuksessa olevien toiminnasta ja pyrkimyksenä on molemminpuolinen ymmärryksen rakentuminen. (Jokinen 2016, 145; 147; Karisto 2016, 29; Mönkkönen 2007, 16; 86–87.)
Yhteisen ymmärryksen rakentumiseen verkossa vaikuttavat verkkovuorovaikutuksen ele-
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mentit, joita ovat tekstuaalisuus, vuorovaikutuksen prosessimaisuus sekä sosiokulttuuriset tekijät (Rahikka 2015, 45–46; 56–57; 66–67; 102; vrt. Jokinen 2016; Mönkkönen
2007; Walther 1996).
Verkkovuorovaikutuksessa on nähtävissä samoja piirteitä kuin kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Ero kasvokkaiseen vuorovaikutukseen syntyy verkkovuorovaikutuksen tekstuaalisuuden ja eriaikaisuuden lisäksi sen kasvottomuudesta. Vuorovaikutuksesta puuttuu
nonverbaalinen viestintä ja se muodostuu prosessimaisesti viestien välityksellä. (Rahikka
2015.) Dialoginen eriaikainen verkkovuorovaikutus rakentuu kuuntelemisesta, kuulluksi
tulemisesta ja yhteisen ymmärryksen rakentumisesta puhuttujen sanojen sijaan kirjoitetun
kielen avulla, jolloin keskeistä vuorovaikutuksen rakentumisen kannalta on ymmärtää
kielen dialogisuutta. Kaikki kielellinen kanssakäyminen on jollain tasolla dialogista sekä
sosiaalista (Bahtin 1991, 263; 265; Vološinov 1990, 116) ja kirjoitettu teksti sisältää yhtä
lailla dialogisia elementtejä kuten vastavuoroisuutta (Linell 2010, 35).
Dialogisuus voi rakentua viestipalvelussa joko suljetuksi tai avoimeksi dialogiksi. Suljetussa dialogissa on kyse tilanteesta, jossa viestien välityksellä tapahtuva vuorovaikutus
jää kysymys - vastaus tasolle, eikä siinä synny syvempää keskustelua. Avoin dialogi muodostuu tilanteissa, joissa viestiketjun avulla asiakkaan ja työntekijän välille rakentuu syvällisempää yhteiseen ymmärrykseen pyrkivää keskustelua. (Bahtin 1991; Rahikka 2015;
Linell 2009.)
Tutkimuksemme tavoitteena on selvittää työntekijöiden näkemyksiä eriaikaisen tekstuaalisen verkkovuorovaikutuksen rakentumisesta sekä verkkovuorovaikutukseen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Tutkimuksessamme sovelletaan triangulatiivista
tutkimusasetelmaa hyödyntäen tutkija- ja metoditriangulaatiota. Norman K. Denzinin
(1989) mukaan triangulaatiossa on kyse ilmiön tarkastelusta monesta eri näkökulmasta.
Pyrkimyksenä on saavuttaa kokonaisvaltainen ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä. Metoditriangulaatio toteutuu tutkimuksessamme metodin sisäisesti yhdistäen laadullista ja määrällistä lähestymistapaa aineiston keruussa ja analyysissä. (Denzin 1989; Tuomi & Sarajärvi 2018, 169.) Tutkimuksemme aineisto kerättiin lomakekyselynä, joka lähetettiin kaikille Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (jatkossa Kainuun sote) sosiaalipalveluiden työntekijöille, joilla on työssään käytössä Omasote-sähköinen palvelu.
Tutkimuksemme aineisto jäi hyvin pieneksi (n=37) ja siitä johtuen tutkimuksemme tulokset eivät ole yleistettävissä. Tutkimuksemme tulokset ovat kuitenkin hyödynnettävissä
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Kainuun soten sähköisiä palveluita kehitettäessä ja antavat arvokasta tietoa paikallisesti
työntekijöiden näkemyksistä viestipalvelusta työvälineenä sosiaalityössä.
Tutkimuksemme ajatus lähti alkuaan kehittymään sosiaalityön syventäviin opintoihin
kuuluvan käytännönopetus -jakson aikana, jonka me molemmat suoritimme Kainuun soten kehittämis- ja suunnitteluyksikössä sekä vammaispalveluiden sosiaalityössä. Osallistuminen Omasoten käyttöönoton suunnittelutyöryhmiin antoi meille kokemuksen siitä,
että työntekijöiden innokkuus ja halukkuus sen käyttöönottoon vaihteli kovasti. Moni
kielteisesti asiaan suhtautuva työntekijä perusteli kantaansa sillä, että sosiaalityötä ei voi
tehdä ilman kasvokkaista vuorovaikutusta. Vastaavasti positiivisesti asiaan suhtautuvat
kokivat, että vuorovaikutusta voi syntyä myös ilman varsinaista tapaamista. Jäimme jo
tuolloin miettimään, mitkä tekijät ovat mahdollisesti vaikuttamassa vuorovaikutuksen onnistumiseen tai epäonnistumiseen sähköisissä palveluissa.
Sähköisiä palveluita sekä niissä tapahtuvaa työntekijän ja asiakkaan välistä verkkovuorovaikutusta on aikaisemmin tutkittu sosiaalityön näkökulmasta verrattain vähän. Oman
tutkimuksemme kannalta merkittävin aikaisempi tutkimus on Anne Rahikan (2015) tekemä väitöskirja, jossa hän on tutkinut sosiaali- ja terveysjärjestöjen auttavia verkkopalveluita ja osana tutkimustaan hän on tarkastellut nimenomaan työntekijöiden ja asiakkaiden välistä verkkokommunikaatiota. Katri Ylönen (2016) on puolestaan tutkinut nuorten
vuorovaikutuksellista verkkoauttamista lisensiaatintutkimuksessaan. Kotimaiset tutkimukset ovat muuten keskittyneet sosiaalityön asiantuntijuuden sekä sosiaalityön toimintaympäristöjen muutoksien tarkasteluun tieto- ja viestintätekniikan kehityksen myötä, jolloin asiakkaan ja työntekijän välinen vuorovaikutus näkyy tehdyissä tutkimuksissa osana
suurempia kokonaisuuksia (esimerkiksi Granholm 2016; Ohtonen 2011; Tikkala 2017).
Tutkimuksemme luvussa 2 tarkastelemme digitalisoituvia toimintaympäristöjä sosiaalityön kontekstissa. Esittelemme myös tutkimuksemme käytännön kontekstin osana toimivan Omasoten viestipalvelun, jonka sosiaalialalla työskenteleville käyttäjille tutkimuksemme lomakekysely suunnattiin. Luvussa 3 rakennamme tutkimuksemme teoreettisen
viitekehyksen tarkastelemalla ensin sosiaalityön vuorovaikutuksellisuutta ja dialogisuutta
sekä määrittelemällä verkkovuorovaikutuksen käsitteen. Syvennämme teoreettista näkemystämme yhdistämällä dialogisuuden ja eriaikaisen verkkovuorovaikutuksen ulottuvuuksineen, johon tutkimuksemme tulokset peilautuvat. Luvussa 4 esittelemme tutkimuksemme toteutuksen. Luvun alussa esittelemme tutkimusasetelman sekä tutkimuskysymykset, jonka jälkeen kuvaamme tutkimuksen käytännön toteutuksen. Luvun lopussa
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arvioimme tutkimuksemme luotettavuutta, eettisyyttä ja omaa positiota tutkijoina. Esittelemme tutkimuksen keskeiset tulokset luvuissa 5 ja 6, joista luku 5 rakentuu toimintaympäristön näkökulmasta linkittyen sosiokulttuurisiin tekijöihin. Luku 6 keskittyy tekstuaaliseen eriaikaiseen verkkovuorovaikutuksen dialogisuuteen käsitellen verkkovuorovaikutuksen prosessimaisuutta ja kieltä vuorovaikutuksen välineenä. Lopuksi luvussa 7 vastaamme tutkimuskysymyksiin sekä pohdimme tulosten merkitystä verkkovuorovaikutuksen rakentumisen kannalta.
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2 Digitalisoituvat toimintaympäristöt

2.1 Sosiaalityön muuttuvat toimintaympäristöt
Teknologian kehittyminen on viime vuosikymmeninä ollut nopeaa. Erilaiset tekniset innovaatiot ovat osaltaan olleet muovaamassa ja rakentamassa yhteiskuntaa sekä muuttamassa ihmisten toimintaympäristöjä (Arminen 2016; ks. Suomi 2011, 239–246). Teknologian ajatellaan palvelevan eri järjestelmiä sekä niissä toimivia ihmisiä ja sen avulla voidaan esimerkiksi hahmottaa tulevaisuutta helpommin. Teknologian kehitys on osa eri tieteiden kehitystä, maailman muutosta sekä ihmisten tekoja. (Kirveskari-Tähtinen 2011,
327.) Reima Suomi (2011) tarkastelee kirjassaan teknologian kehitystä ja muutosvaikutusta yhteiskuntaan tietotekniikan kehittymisen kautta. Suomen (2011, 239; 241) mukaan
tietotekniikan muutosvaikutus yhteiskuntaan ja ihmiseen elämään näkyy ennen kaikkea
tekniikan käyttöinnovaatioiden kautta. Yksittäinen tekninen innovaatio ei itsessään riitä
tuottamaan mitään uutta vaan vasta sen ympärille rakentuva sovellus, systeemi tai käyttö
tuo mukanaan jotain uutta yhteiskuntaan ja sitä kautta yksittäisen ihmisen elämään.
Suomi (2011, 241) avaa näkemystään esimerkin kautta. Hän nostaa yhdeksi tekniseksi
innovaatioksi auton, joka toimiakseen on vaatinut ympärilleen monenlaisia erilaisia systeemi-innovaatioita, esimerkiksi tiet, tankkaus mahdollisuudet ja liikennesäännöt. Yhteiskunnallisella tasolla ajateltuna uusien teknisten innovaatioiden hyöty yksittäiselle ihmiselle vaatii siis yhteiskunnallisesti laajempaa muutosta toimintatavoissa, ajattelussa sekä
toimintaympäristöissä.
Toimintaympäristöjen muutokset muovaavat myös vuorovaikutuksen konteksteja (Arminen 2016; 182, 189) sekä luovat uudentyyppisiä ihmisten välisiä suhteita (Mönkkönen
2007, 29). Tänä päivänä esimerkiksi internetin käyttäminen on osa jo lähes kaikkien ihmisten arkea ja jokapäiväistä elämää (Kilpeläinen & Sankala 2010, 278; Rahikka 2015,
13; ks. Aula ym. 2006, 16). Internetistä etsitään tietoa, siellä ollaan osallisena erilaisissa
verkostoissa sekä tuotetaan erilaisia sisältöjä muiden internetin käyttäjien käyttöön. Internetistä on muodostunut arjen kommunikaation areena ja sitä hyödynnetään erilaisten
viestintätapojen välineenä. (Aula ym. 2006, 12–14; Matikainen 2006, 179; Mäkinen &
Naarmala 2011, 17–20; Watling & Rogers 2012, 11.)
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Uudenlaisen viestinnän mahdollisuuksien lisäksi erilaiset sähköiset palvelut, kuten esimerkiksi verkkopankki, muuttavat ihmisten arkisia toiminnan areenoita kasvokkaisesta
vuorovaikutuksesta tietokonevälitteiseksi vuorovaikutukseksi (Arminen 2016, 197; Watling & Rogers 2012, 31). Tietokonevälitteinen vuorovaikutus tarkoittaa kommunikointia,
jota käydään tietokone- tai tietoliikennevälitteisesti (Laaksonen ym. 2013, 365). Vuorovaikutus ei itsessään häviä tietokonevälitteisyyden myötä, vaan se muuttuu toisenlaiseksi
ja sen kontekstit teknologisoituvat (Arminen 2016, 197). Teknologisoituva toimintaympäristö muuttaa vuorovaikutuksen yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumattomaksi
(Watling & Rogers 2012, 31) sekä moninkertaistaa mahdollisuudet reaaliaikaiseen kommunikaatioon (Mäkinen & Naarmala 2011, 20). Samalla vuorovaikutuksessa oleminen
edellyttää siinä mukana olevilta uudenlaisia taitoja (Arminen 2016, 197–199). Ihmisten
tapa viestiä ja kommunikoida muuttuu siis koko ajan tieto- ja viestintätekniikan kehittymisen myötä. Hyvä arkinen esimerkki kommunikoinnin muutoksesta on puhelimeen vastaaminen, joka on muuttunut matkapuhelinten kehittymisen myötä. Lankapuhelimeen
soitettaessa esittäydyttiin aina nimellä, kun nykyään puhelimet itsessään jo kertovat kuka
soittaa, jolloin esittäytymistä ei enää juurikaan käytetä. (Ks. Arminen 2016, 182–189.)
Sosiaalityötä tehdään ihmisten arjessa, joten tieto- ja viestintätekniikan kehittyminen
muuttaa väistämättä myös sosiaalityön areenoita. Haasteena voidaan nähdä Leena Tikkalan (2017b, 48) tekemän tutkimuksen havainto, jonka mukaan sosiaalityö koetaan suurimmaksi osaksi kasvokkain tapahtuvana auttamistyönä. Verkon käytön arkipäiväistyminen vaatiikin sosiaalityöntekijöiltä uudenlaista ajattelua (Kilpeläinen & Sankala 2010,
279) ja uusien työkäytäntöjen kehittämistä, joiden avulla voidaan olla vastaamassa monimutkaisen tietoyhteiskunnan asettamiin haasteisiin (Rahikka 2015, 19). Sosiaalityössä
pitäisi hallita nykyaikainen teknologia (mt., 130) sekä virittäytyä yhteiskunnan muutoksiin, mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Edelleen modernin teknologian käyttöön vaadittavat
tiedot ja taidot olisi hyvä hallita ja teknologian eri mahdollisuuksilla tulisi vahvistaa sosiaalipalveluiden kaikkia näkökulmia (Weiner & Petrella 2007, 220). Taidollisen ja tiedollisen osaamisen lisäksi organisaation kulttuurilla, johtamisella ja työyhteisön kannustuksella on merkitystä (Forsman & Metteri 2008, 22). Tärkeää on, että teknologian kehityksen mukanaan tuomiin toimintaympäristöjen muutoksiin lähdetään sosiaalityössä vastaamaan sosiaalityön tavoitteiden ja sisältöjen näkökulmasta (Pohjola 2017, 181–182;
184).
Perinteiset, kasvokkain tapahtuvat vuorovaikutustilanteet, ovat osittain siirtyneet sähköisten palveluiden myötä verkkoon ja tuoneet verkkovuorovaikutuksen osaksi sosiaalityön

7

toimintakäytänteitä (Kilpeläinen & Sankala 2010, 278). Muutokset eivät ole kohdistuneet
pelkästään vuorovaikutukseen vaan muutoksen alla ovat olleet myös organisaatiot sekä
palvelurakenteet. (McDonald 2006, 3-4; Weiner & Petrella 2007, 217.) Helena Taskisen
(2011, 145) mukaan organisaatioiden muutokset ovat jo arkipäivää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja sosiaalityössä on sen vuoksi opittu toimimaan jatkuvassa muutoksessa (Niiranen 2010, 82). Valtakunnallisesti elämme sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisen sekä julkisen hallinnon rakenteiden muutoksen aikaa.
Lähivuosina vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy maakunnille.
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maakuntauudistukseen liittyvän digimuutosohjelman
tavoitteena on muun muassa palveluiden yhdenvertaistaminen, kustannusten hillitseminen sekä työskentelyn sujuvoittaminen. Digitalisaatio ja palveluiden sähköistäminen ovat
sekä maakuntauudistuksen että alueuudistuksen tavoitteena olevan toiminnan muutoksen
välineitä. (Valtioneuvosto 2018, 7; 52; Maakunta- ja sote-uudistus 2018, 4.)
Camilla Granholm (2016) esittää väitöskirjassaan sosiaalityön toimintaympäristön yhtenä
muutoksena sosiaalityön sopeutumisen digitaaliseen muutokseen yhteiskunnassa. Granholm kuvaa sosiaalityötä tehtäväksi perinteisen, kasvokkain reaalimaailmassa tapahtuvan, työn lisäksi yhä enemmän myös online-ympäristössä. Näiden kahden ulottuvuuden
limittymisestä Granholm käyttää käsitettä blended social work (sulautuva sosiaalityö).
Blended social work toimii Granholmin mukaan käytännön viitekehyksenä sosiaalityön
digitaalisen muutoksen ymmärtämisessä ja tarkastelussa. (Mt., 58–60.) Granholm
(mt.,63) näkee informaatio- ja kommunikaatioteknologian implementoinnissa sosiaalityöhön sekä paljon mahdollisuuksia että haasteita, kuten eettisiä kysymyksiä, jotka on
otettava huomioon erityisesti ihmisten parissa tehtävässä työssä.
Hieman Granholmin ajatuksista eroten Leena Tikkala (2017a, 75–76; 91–92) esittää tutkimuksessaan, että teknologian kehityksen mukanaan tuoma toimintaympäristön muutos
sosiaalityössä vaatii toimiakseen silloittavaa asiantuntijuutta. Silloittavaa asiantuntijuutta
Tikkala (mt. 2017b, 54–55) kuvaa silloittavan mallin avulla, jossa sosiaalityön ja teknologian erillisyys yhdistyy asiakkaiden kohtaamisen toteuttamiseksi. Tikkala (2017a, 75–
76; 91–92; 2017b, 54–55) korostaa ajatusta siitä, että sosiaalityötä ja teknologiaa ei tulisi
nähdä liian erillisenä toisistaan vaan niiden molempien sisältämä sosiaalinen ulottuvuus
on osa asiakkaiden elämismaailmaa ja arkea, jolloin sosiaalityötä tehtäessä asiakkaan
kohtaaminen vaatii molempien yhtäaikaisen huomioimisen (mt.).
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Sosiaalityö ei voi jäädä teknologian mukanaan tuomista toimintaympäristöjen muutoksista ulkopuoliseksi vaan sen on aktiivisesti tarkasteltava omaa rooliaan muutoksessa. Sosiaalityön toimintaympäristöjen on myös kehityttävä teknologian muutosten mukana vastaamaan asiakkaiden tarpeita uudenlaisissa vuorovaikutuksen konteksteissa. Tällä tarkoitamme sitä, että sosiaalityön tulee sopeutumisen sijaan jollain tasolla hyväksyä teknologian kehityksen muutosvaikutukset ja kehittää aktiivisesti omia käytänteitään tuoden kehitykseen mukaan omia vahvuuksia ja näkemyksiä (ks. Pohjola 2017). Peilattaessa sosiaalityön sähköisten palveluiden kehittymistä Reima Suomen (2011) näkemyksiin, on
hyvä huomioida, että pelkästään erilaiset sähköiset palvelut eivät itsessään ole luomassa
muutosta vaan niiden ympärille on uusien tiedollisten tarpeiden lisäksi kehityttävä uudenlaisia työkäytäntöjä ja esimerkiksi perinteinen sosiaalityön vuorovaikutuksen kasvokkaisuuden ajatusta tulee laajentaa kasvottomaan vuorovaikutukseen.

2.2 Omasote esimerkkinä sähköisestä palvelusta
Tutkimuksessamme tarkoitamme sosiaalityön sähköisellä palvelulla palveluntarjoajan
tuottamaa palvelua, jota asiakas käyttää tieto- ja viestintätekniikan avulla (Värmälä 2015,
40). Sähköinen asiointi liittyy tiiviisti sähköisiin palveluihin. Sähköisellä asioinnilla tarkoitamme niitä toimia ja tapahtumia, joita asiakas tekee verkon välityksellä sosiaalipalveluiden tarpeiden täyttämiseksi, vuorovaikutuksessa julkisten sosiaalipalveluiden tuottajan kanssa. Sähköiseen asiointiin liittyy keskeisesti tunnistautuminen, omien tietojen
hallinta ja vuorovaikutus (muun muassa tietojen vaihto palvelun tuottajan kanssa). Sähköinen asiointi tapahtuu asiakkaan käyttöliittymällä julkisen palvelun tuottajan sähköisessä palvelussa. (Värmälä 2015, 40.)
Tutkimuksemme kohteena olevana käytäntönä on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon
(Kainuun soten) yksi sähköinen palvelu, Omasote. Se on sähköinen palvelukanava, joka
palvelee asiakkaita vuorokauden ajasta riippumatta. Palvelu on otettu käyttöön vaiheittain
heinäkuusta 2014 alkaen ja sen tavoitteena on lisätä kainuulaisten vastuuta ja aktivoittaa
heitä oman terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä sekä sairautensa hoitajana sähköisen
omahoidon avulla. Toisena tavoitteena on parantaa peruspalveluiden saavutettavuutta ja
tarjota vaihtoehtoinen asiointikanava kainuulaisille.
Omasoten kautta kainuulainen voi olla tietoturvallisesti yhteydessä viestipalvelun avulla
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisiin, lähettää sähköisen reseptin uusimispyynnön
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sekä ajanvarauspyynnön, kirjata omia henkilökohtaisia hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä tietoja, hakea ajantasaista tietoa terveydestä ja tehdä omahoidollisia seurantoja tai tarkastuksia sekä seurata omia laboratoriotuloksia. Sosiaalityön asiakkaille Omasotessa on
tietoturvallisen viestipalvelun lisäksi käytössä päiväkirja, arjen hallinnan lukujärjestys,
ryhmätoiminnot, sekä lomakkeita asiakkaan oman tilanteen arviointiin ja asioinnin
avuksi.
Tällä hetkellä Omasote -palvelu on otettu käyttöön pääasiassa terveydenhuollon yksiköissä. Tämä näkyy myös Omasoten tarjoamissa palveluissa. Omasote -palvelu pohjautuu omahoito-alustaan ja sitä on kehitetty pitkälti terveydenhuoltovetoisesti, joten siellä
olevat palvelut ovat suurimmaksi osaksi terveydenhuollon tarpeisiin suunniteltuja (ks.
Kortelainen 2010, 21–44). Sosiaalipalveluissa se on käytössä aikuissosiaalityössä (heinäkuusta 2014 alkaen) sekä vammaispalveluissa (lokakuusta 2016 alkaen vaiheittain). Aikuissosiaalityössä palvelu on ollut käytössä Omasoten käyttöönoton alusta alkaen. Aikuissosiaalityön osalta viestipalvelun viestimäärissä näkyy toimeentulotuen siirtyminen
Kelan palveluihin. Saapuneiden viestien määrä on laskenut yli puoleen, vuonna 2016
viestejä on tullut 2082 ja vuonna 2017 931. (Komulainen, 2018.)
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ylläpitämässä Omasote -palvelussa
on mahdollista toteuttaa molempia, sekä samanaikaista että eriaikaista verkkovuorovaikutusta. Omasotessa käytössä olevassa ryhmätoiminnoissa työntekijä voi keskusteluttaa
esimerkiksi vertaisryhmän jäseniä kirjoitettujen reaaliaikaisten viestien avulla, kun taas
suojattu viestiyhteys mahdollistaa eriaikaisen viestinnän. Omasoten viestipalvelu mahdollistaa asiakkaan ja työntekijän, sekä työntekijöiden keskinäisen viestinnän tietoturvallisesti. Viestipalvelun käyttö edellyttää asiakkaalta vahvan tunnistautumisen verkkopankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla (vrt. tavallinen sähköposti).
Omasotessa voi tällä hetkellä olla yhteydessä viestipalvelun avulla sosiaalipalveluiden
osalta aikuissosiaalityöhön liittyen ajanvaraukseen ja sosiaalipalveluihin yleensä, kuntouttavaan työtoimintaan, sosiaaliasiamieheen, toimeentulotukeen ja työvoiman palvelukeskukseen. Vammaispalveluihin viestiä voi laittaa vammaispalveluihin yleisesti liittyen
palveluiden hakemiseen, henkilökohtaisen avun neuvontaan, kehitysvammapalveluihin
ja -poliklinikalle sekä työ- ja päivätoimintaan. Lisäksi Omasoten viestipalvelu palvelee
myös mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta. Viestiä voi laittaa esimerkiksi nuorten
Polku -jalkautuvalle päihdetyöparille tai riippuvuuksien hoidon työntekijöille.
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Viestipalvelussa asiakas voi avata keskustelun lähettämällä haluamalleen taholle tai työntekijälle viestin avaamalla Viestit-valikon ja valitsemalla sieltä tahon, jolle haluaa viestin
laittaa. Jokaisen tahon viestiä laitettaessa asiakasta ohjataan lyhyellä infotekstillä, jossa
kerrotaan millaisissa asioissa asiakas voi olla yhteydessä. Esimerkiksi aikuissosiaalityön
osalta infotekstissä kerrotaan, että viestejä voi laittaa tarvitessaan tukea arjen hallinnassa
tai elämän kriisitilanteissa, päihde- ja mielenterveyden ongelmissa sekä sosiaaliturvaan
tai työllistymiseen liittyvissä asioissa. Valittuaan aikuissosiaalityön viestinnän, asiakas
voi halutessaan vielä kohdentaa viestin haluamalleen henkilölle tai toimipisteeseen ja kirjoittaa viestikenttään asiansa (ks. kuva 1). Viestien jakaantuminen työntekijöille määritellään ohjelmassa sisäänrakennettujen jonojen avulla, joihin liitetään työntekijöille oikeudet. Jonot ovat kuin ohjelman sisäisiä postilaatikoita, joiden sisällöt näkyvät vain
niille, joilla niihin on oikeus.

KUVA 1. Viestin lähettäminen Omasotessa (www.omasote.fi).
Viesteihin vastaamisen määräajat on määritelty palveluittain, ja se näkyy viestiä laitettaessa. Tyypillisesti vastaaminen tapahtuu 3-5 arkipäivän kuluessa (ks. kuva 1). Ellei asiakas itse kohdenna viestiään tietylle työntekijälle, kohdentaa Omasote viestin, palveluun
rekisteröityessä asiakkaan ilmoittamien tietojen perusteella, oikeaan toimipisteeseen.
Myös työntekijä voi tarvittaessa voi avata viestiketjun, esimerkiksi poliklinikan ajanva-
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rauksen yhteydessä. Keskustelu on avoin niin pitkään, kunnes työntekijä tai asiakas päättää keskustelun. Viestit tallentuvat Omasoteen Saapuneet viestit -kansioon ja asiakas voi
halutessaan poistaa viestejä tai palata keskusteluun myöhemmin uudelleen.
Sähköiset palvelut ja niiden kehittäminen liittyvät keskeisesti Euroopan komission digitaalistrategiaan, Euroopan Unionin kasvutavoitteisiin sekä maamme hallitusohjelmaan.
(Euroopan komissio 2010; Valtioneuvosto 2015, 24; Valtioneuvoston kanslia 2015, 71–
72.) Euroopan digitaalistrategian yhtenä tavoitteena on edesauttaa tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksien hyödyntämistä yhteiskunnallisessa kehityksessä. Strategian pääajatuksena on digitaalisten yhtenäismarkkinoiden kehittäminen ja sen sähköisiin palveluihin liittyviä toteuttamisen kenttiä ovat tutkimus ja innovointi; digitaalisen lukutaidon,
osaamisen ja osallisuuden parantaminen sekä älykkään teknologian hyödyntäminen yhteiskunnassa. (Euroopan komissio 2010.)
Euroopan komission lisäksi myös kansallisella tasolla tavoitteena on kehittää yhden luukun digitaaliset julkiset palvelut, jotka ovat käyttäjälähtöiset, tuottavat ja tulokselliset.
(Valtioneuvosto 2015, 24; Valtioneuvoston kanslia 2015, 46.) Sähköiset palvelut sekä
niiden kehittäminen liittyvät kiinteästi tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. Yhtenä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen päätoimena on varmistaa digitalisaation ja informaatio- ja kommunikaatioteknologian mahdollisuudet palveluiden tuottamisessa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016.)
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on saavuttaa toiminnan muutos,
jolla parannetaan palveluiden saatavuutta ja yhdenvertaisuutta suomalaisten kesken.
Muutoksessa hyödynnetään digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia esimerkiksi kehittämällä uusia sähköisiä palveluita tukemaan niin asiakkaita kuin työntekijöitäkin. Tavoitteena on teknologiaa hyödyntäen tehostaa sosiaali- ja terveyspalveluiden prosesseja. (Valtioneuvoston kanslia 2015, 46; Valtioneuvosto 2018, 28–29; 40.) Lisäksi
sähköisillä palveluilla pyritään parantamaan palveluiden saatavuutta, laatua ja kustannustehokkuutta sekä tehostamaan muun muassa itsehoitoa. (Hyppönen ym. 2014, 17.) Erilaisten sähköisten palveluiden hyödyntäminen sosiaalipalveluissa on monilta osin vielä
kaukana tavoitteista. Tarja Kauppilan, Kati Kiisken ja Mari Lehtosen (2018, 9) tekemän
selvityksen mukaan sosiaalipalveluiden erilaisia sähköisiä palveluita käytetään jo melko
laajasti, mutta niitä harvoin liitetään sosiaalihuoltoon kuuluviksi. Selvityksen (mt., 34)
mukaan sosiaalihuollon sähköisiä palveluita on valtakunnallisesti otettu käyttöön, mutta
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palveluiden kattavuus vaihtelee. Sosiaali- ja terveysministeriön (2016) digitalisaatiolinjauksissa 2025 digitalisaatio edellyttääkin muun muassa toimintakulttuurien tarkastelua.
Toimintakulttuurin muutos vaatii rakenteiden toimivuutta ja henkilöstön osaamisen kehittymistä.
Palveluiden verkkovälitteisyys mahdollistaa asiakkaiden toimimisen aktiivisemmin
osana sosiaalipalveluita (Weiner & Petrella 2007, 217). Myös palveluiden kohdentaminen erilaisille asiakasryhmille voi olla helpompaa sähköisten palveluiden avulla (Rahikka
2015, 157). Kainuun sotessa sähköiset palvelut ovat osa strategista päämäärää. Sähköisten palveluiden kehittäminen palvelee Kainuun soten tavoitteita järjestää palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti päämääränä hyvinvoivat kainuulaiset. Sähköisillä palveluilla tavoitellaan väestön osallistumisen mahdollisuuksien lisäämistä ja tarpeen mukaisten sekä oikea-aikaisten palveluiden tarjoamista. (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2015, 53–56.)
Philip Haynes (2015) esittää mielenkiintoisen näkemyksen palveluiden tehostamiseen.
Hänen (2015, 98) mukaan uusmanagerialismi (New managerialism) väittää, että teknologian hyödyntäminen mahdollistaa julkisen sektorin tehostamisen, erityisesti hallinnossa
ja byrokratiassa. Haynes (mt.) mukaan teknologian käyttö lisää julkishallinnon monimutkaisuutta sen sijaan, että se yksinkertaistaisi prosesseja tai käytännön työtä. Vaarana on,
että teknologian käyttö voi lisätä byrokratiaa. Byrokraattisuuden lisääntymisen lisäksi sosiaalityön näkökulmasta yhtenä keskeisenä verkkopohjaisten palveluiden kehityksen
haasteena nähdään käytettävän teknologian yhteensopivuus sosiaalityön arvopohjan
kanssa. Mikäli sosiaalityön määritelmissä korostetaan ihmisten välistä vuorovaikutusta,
voidaan teknologia nähdä uhkana tai vieraana sosiaalityölle. Lisäksi on tärkeää kiinnittää
huomiota siihen, että sähköiset palvelut parantavat oikeasti palvelujen saavutettavuutta.
(Weiner ja Petrella 2007, 219–220.)
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3 Sosiaalityön dialoginen verkkovuorovaikutus

3.1 Sosiaalityön vuorovaikutuksellisuus ja dialogisuus
Sosiaalityö on aina ollut luonteeltaan vuorovaikutuksellista työtä (Niemelä 2016, 97), se
on perinteisesti nähty kasvokkain tehtävänä, vuorovaikutukseen perustuvana työnä
(Heikkonen & Ylönen 2010, 123). Vuorovaikutus tulee esiin sosiaalityön työskentelyotteena, työtapana ja työskentelyn kohteena. Asiakkaan ja työntekijän kohtaamisessa tavoitellaan aina toimivaa vuorovaikutussuhdetta, jota ilman sosiaalityö voi muuttua luonteeltaan kontrolloivaksi ja välinpitämättömäksi. (Niemelä 2016, 97.)
Vuorovaikutus on hyvin moniulotteinen käsite. Käsitteen alle voidaan asettaa yksilöiden,
yhteisöjen sekä organisaatioiden ja kulttuurien välinen vuorovaikutus (Mönkkönen 2007,
15). Kaarina Mönkkösen (mt.) mukaan vuorovaikutus voi olla myös esimerkiksi valtaa ja
vallankäyttöä tai yhteistyötä ja sovittuja, sosiaalisesti jaettuja sopimuksia. Sen sisältö
vaihtelee riippuen siitä, missä yhteydessä sitä käytetään (mt.). Mönkkönen (mt., 17–20;
Mönkkönen 2002, 53–59; 62–63) tarkastelee asiakastyön vuorovaikutusta asiantuntija- ja
asiakaskeskeisyyden sekä dialogisuuden kautta. Asiantuntijakeskeisessä vuorovaikutuksessa korostuu työntekijän rooli ja riskinä on, että asiakkaan oma näkemys tilanteesta jää
saamatta. Vuorovaikutus etenee työntekijävetoisesti ja asiakkaan tilanteen määrittely perustuu työntekijän tekemiin määritelmiin. (Mönkkönen 2007, 52–56.) Jossain asiakastilanteissa asiakkaat saattavat odottaa selkeää vastausta omaan ongelmaansa, jolloin vuorovaikutus edellyttää asiantuntijuuden käyttöä. (Mt., 38; 52–54; 61; Mönkkönen 2002,
55; 61).
Asiakaskeskeisessä vuorovaikutuksessa asiakkaan oma rooli ja tarpeet korostuvat. Työntekijän rooli on enemmän myötäilevä sekä asiakasta kuunteleva, asiakas nähdään oman
tilanteensa asiantuntijana. Asiakaskeskeisessä vuorovaikutuksessa on riskinä se, että asiakasta kuullaan niin sanotusti liikaa ja vastuu ongelmien ratkaisemisesta jää kokonaan asiakkaan harteille eikä sosiaalityöntekijän asiantuntijuutta hyödynnetä ollenkaan. (Mönkkönen 2002, 55–56; 2007, 63–65; 77–79.) Dialogisessa vuorovaikutuksessa vuorovaikutus etenee yhteisen toiminnan tuloksena ja molemmat, niin asiakas kuin työntekijä, osallistuvat tilanteen määrittelyyn (mt. 18–19).
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Arja Jokinen (2016) tarkastelee vuorovaikutusta asiakkaan ja työntekijän välisenä suhteena jakaen suhteen yhteiskunnalliseen, institutionaaliseen, ammatilliseen sekä vuorovaikutukselliseen suhteeseen. Yhteiskunnallisessa suhteessa korostuvat asiakkaan sekä
työntekijän roolit (kansalainen/viranomainen) ja suhdetta määrittävät sosiaalityön lainsäädännölliset tehtävät sekä vastuut. Kohtaamiseen vaikuttavat yhteiskunnan asettamat
puitteet sekä velvoitteet. (Mt., 140; 146.) Institutionaalinen suhde on aina lähtökohtana
sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisessä kohtaamisessa. Siinä työntekijä edustaa esimerkiksi työvoimahallintoa ja asiakas työtöntä asiakasta, jolloin kyseisen instituution tavoitteet, säännöt ja käytännöt ohjaavat työntekijän toimintaa. Asiakkaan kohtaaminen rakentuu instituution kontekstin luomissa raameissa. (Jokinen 2016, 140–142; 146; Suoninen
2000, 100.)
Ammatillisessa auttamissuhteessa sosiaalityöntekijä edustaa sosiaalityön professiota ja
asiakas sosiaalityön apua tarvitsevaa. Tällöin työntekijän toimimista ohjaa sosiaalityön
arvo- ja teoriapohja sekä sosiaalityön eettinen ohjeistus. Olennaista kohtaamisessa on
pyrkimys jaettuun asiantuntijuuteen asiakkaan kanssa, jolloin asiakas muuttuu kohteesta
kanssatoimijaksi. (Jokinen 2016, 142–143; 146–147; Kilpeläinen & Sankala 2010, 275.)
Vuorovaikutuksessa rakentuvassa suhteessa molemmat ovat tasavertaisia vuorovaikutuksen osapuolia, jolloin kohtaamisessa korostuu luottamuksellisen ja vastavuoroisen suhteen rakentaminen. (Jokinen 2016, 144–145; 147). Kaikki ulottuvuudet vaikuttavat Jokisen (mt., 138; 144–147) mukaan vastavuoroisesti toisiinsa sekä luovat edellytykset asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kohtaamiselle sekä heidän välisen suhteen rakentumiselle,
kaikki ulottuvuudet ovat aina mukana asiakkaan ja työntekijän välisessä vuorovaikutuksessa. (Jokinen 2017, 204.)
Kaikki ulottuvuudet huomioiva, asiakkaan ja työntekijän välistä vuorovaikutusta hyvin
kuvaava, näkemys on Eero Suonisen (2000) ajatus vuorovaikutuksesta. Suoninen (2000,
67–70) kuvaa asiakkaan ja työntekijän välistä vuorovaikutusta kulttuuriseksi tanssiksi,
jonka tyylilajit vaihtelevat vuorovaikutus asetelman mukaan. Suoninen (mt., 72; 76) mainitsee muun muassa haastatteluhumpan, tiedonjakojenkan ja neuvonantotangon. Tanssiin
vertaamisella Suoninen (mt.) tarkoittaa sitä, että vuorovaikutuksessa on aina osallisena
ainakin kaksi osapuolta ja sen onnistuminen vaatii molempien osallistumista jollain tasolla. Erilaiset asetelmat, tanssilajit, voivat vaihdella saman tapaamisen aikana asiakkaan
ja työntekijän keskustelun edetessä. Vuorovaikutuksen sujumiseen vaikuttaa mukana olijoiden kyky ymmärtää se, mitä tanssia missäkin tilanteessa tanssitaan. (Mt., 68–70; 72;
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101–102.) Suonisen (mt., 70; 100–103) mukaan erilaiset asetelmat määrittävät sitä, millaisen merkityssisällön vuorovaikutuksessa käytetyt sanat saavat. Sama lausuma voidaan
ymmärtää tilanteesta riippuen monella tavalla. Myös sanojen sanomisen tavat vaikuttavat
niiden ymmärtämiseen. (Mt.) Esimerkiksi jos asiakas odottaa työntekijältä neuvoa, voi
sen ilmaisemisessa olla suorempi kuin sellaisissa tilanteissa, joissa neuvonanto liittyy esimerkiksi asiakkaan negatiiviseen toimintaan (ks. Suoninen 2000, 70; 84–85). Erilaisia
vuorovaikutusasetelmia Suonisen (mt., 100) mukaan ovat haastattelu, neuvonanto, kriittinen vihjaaminen, tiedonjako, kannustus sekä ongelmista kertominen.
Suonisen nimeämistä vuorovaikutusasetelmista hieman eroten Arja Jokinen (2017) tarkastelee artikkelissaan sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisiä vuorovaikutusasetelmia
kahden eri vuorovaikutusformaatin, haastattelu- ja kerrontaformaatin, kautta. Jokinen
(mt.) on artikkelissaan analysoinut sosiaalityön opiskelijoiden jäsennyksiä siitä, millaisia
tavoiteltavia vuorovaikutusasetelmia sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kohtaamisessa rakentuu. Haastattelu- ja kerrontaformaatit asettuvat vuorovaikutusta mietittäessä hyvin lähelle Kaarina Mönkkösen (2007) esittämiä ajatuksia asiantuntija - ja asiakaskeskeisestä
vuorovaikutuksesta. Haastatteluformaatissa sosiaalityöntekijä haastattelee asiakasta vieden vuorovaikutustilannetta eteenpäin tilanteeseen sopivien kysymysten ja asiakkaalta
saatujen vastausten avulla. Asetelma on hyvin työntekijävetoinen ja vuorovaikutuksen
tavoitteena on tiedon kerääminen. Tiedon kerääminen ei jää vain yksinkertaisten faktojen
tasolle, vaan pyrkimyksenä haastatteluformaatissa on saada syvällinen kuva asiakkaan
tilanteesta. (Jokinen 2017, 197–199; 201; 204; vrt. Mönkkönen 2007, 52–56.)
Kerrontaformaatissa sosiaalityöntekijä asettuu kuuntelijan rooliin ja luo ennemminkin tilan ja mahdollisuuden siihen, että asiakas voi kertoa omista kokemuksistaan sekä tuntemuksistaan. Vuorovaikutus etenee asiakkaan kertomuksen myötä. Työntekijä voi omilla
kommenteillaan sekä huomioillaan vahvistaa ja rohkaista asiakkaan kerrontaa. Vuorovaikutuksen tavoitteena on saavuttaa ymmärrys asiakkaan kokemusmaailmasta ja tunteista.
(Jokinen 2017, 199–201; Suoninen 2000, 78; vrt. Mönkkönen 2007, 77–79.) Asiakkaan
kohtaamisessa molempien vuorovaikutusformaattien käyttö on tarpeellista ja oleellista on
se, miten työntekijä tilannekohtaisesti osaa käyttää eri asetelmaa (mt., 201–203; 205; vrt.
Mönkkönen 2007, 18–19).
Yhteistä kaikille vuorovaikutuksen määrittelyille on se, että vuorovaikutus on aina sosiaalisesti sidonnaista (Mönkkönen 2002, 31) ja sen onnistuminen edellyttää vuorovaikutuksessa olijoiden omaa osallistumista ja panosta (Mönkkönen 2007, 16; Jokinen 2016,
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145; Jokinen ym. 2000, 17; Suoninen 2000, 70; 101). Molempien osapuolten oma osallisuus ja panos toteutuvat vuorovaikutuksessa rakentuvassa suhteessa. Olennaista tällöin
on kohtaaminen, keskinäinen kommunikointi sekä yhteistoiminnallisesti luodut edellytykset luottamuksellisen ja vastavuoroisen suhteen syntymiseen. (Jokinen 2016, 147.)
Suonisen (2000, 70–71) kuvaus vuorovaikutuksen etenemisestä tanssin termein kuvaa
hyvin vastavuoroisuuden ajatusta. Vuorovaikutuksen onnistumiseen ja sen saamiin merkityssisältöihin vaikuttavat hänen (mt.) mukaansa se, kumpi vuorovaikutuksen osapuolista tekee aloitteen (hakee tanssiin), kumpi käyttää valtaa (vie tanssia) ja kuinka mukana
olijat lähtevät tanssiin mukaan.
Asiakkaan ja työntekijän kohtaaminen on perusedellytys sosiaalityön tekemiselle (Juhila
2006, 202). Jokisen (2016, 147; 2017, 191; 205) mukaan vastavuoroinen suhde ja kohtaaminen rakentuvat aina tilanteittain asiakkaan ja työntekijän yhteisen toiminnan tuloksena eli vastavuoroisuus joko syntyy tai ei synny. Sosiaalityöntekijä tuo vuorovaikutukseen oman henkilökohtaisen kokemusmaailman lisäksi mukanaan asiantuntijuutensa
(Mönkkönen 2007, 16–17; 38–40; 102; Jokinen 2016, 142; 146–147) ja vastaavasti asiakas tuo tilanteisiin omat kokemukset ja näkemykset (Mönkkönen 2007, 16–17; 63–64;
102; Jokinen 2016, 143). Vuorovaikutussuhde rakentuu sosiaaliseksi kokonaisuudeksi,
jossa kaikki mukana olijat ovat aktiivisia toimijoita (Mönkkönen 2007, 100; 105).
Tom Arnkilin ja Jaakko Seikkulan (2014, 7) mukaan vastavuoroisuus rakentuu dialogisen
kohtaamisen kulttuurissa, jolloin vastavuoroisuuden elementeiksi muodostuvat kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen sekä suhtautuminen vuorovaikutuksessa oleviin ihmisiin.
Toisin sanoen vastavuoroisuuteen vaikuttaa se, ajattelemmeko vuorovaikutuksessa olijoita muokattavina kohteina vai vuorovaikutuksen kumppaneina (mt.). Vastavuoroisuuden elementtinä nähdään myös se, millaisia vastauksia kutsumme omilla ilmaisuillamme. (Mt., 7; 35–36; 114; ks. myös Isaacs 2001, 157–159.) Mihail Bahtinin (1979,
100) mukaan dialogissa sanottu sana “yllyttää vastausta, ennakoi sitä ja rakentuu sen
suuntaisesti”.
Vastavuoroisuuteen liittyy kiinteästi dialogisuuden käsite (Karisto 2016, 29; Mönkkönen
2007, 16; 87). William Isaacs (2001, 30–31; 39–40; 55) määrittelee dialogin vuoropuheluksi, jossa mukana olijat ajattelevat sekä miettivät yhdessä tavoitellen uutta ymmärrystä
asiasta. Hänen (mt., 56–59; 63) mukaansa uutta ymmärrystä tuottavaan, luovaan dialogiin, edetään keskustelun ja kuuntelun kautta unohtaen omien näkemysten ja mielipiteiden puolustaminen. Tällä Isaacs tarkoittaa sitä, että dialogissa kaikkien mukana olijoiden
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ajatukset ovat yhtä lailla oikeita ja toisten kärsivällinen kuuntelu johtaa keskinäiseen ymmärrykseen sekä mahdollistaa uudenlaisen ajattelun (mt., 63–65; ks. myös Arnkil & Seikkula 2014, 55; Mönkkönen 2007, 185). Toisen kuunteleminen ja hänen ajatuksiensa ehdoton hyväksyminen muodostavat perustan yhdelle dialogisuuden perustapahtumalle,
vastaamiselle. Vastaaminen tapahtuu aina juuri kyseisessä tilanteessa ja sen ehdoilla.
(Arnkil & Seikkula 2014, 45; 55; 111.)
Dialoginen keskustelu ei tähtää yhden oikean totuuden muodostumiseen vaan tavoitteena
on se, että vuorovaikutuksessa olijoiden kokemukset sekä heidän asioille antamat merkitykset avautuvat ja mukana olijat oppivat ymmärtämään toisiaan sekä kokemuksiensa erilaisuutta. Vain toista ymmärtämällä voidaan lähtökohtaisesti luoda uutta yhteistä näkemystä. (Alhanen 2016, 42–43; 46–48.) Vaikka dialogisessa keskustelussa ei tavoitella
yhtä totuutta, ei sen tarkoituksena ole sivuuttaa tai muuttaa olemassa olevia totuuksia
vaan rakentaa ymmärrystä siitä, että olemassa olevat totuudet merkitsevät ja tarkoittavat
eri asioita vuorovaikutuksessa mukana oleville osapuolille (Arnkil & Seikkula 2014, 96–
97). Ihmisten kokemuksiin ja asioille antamiin merkityksiin liittyy aina tunteita ja niiden
kuuleminen sekä ymmärtäminen vuorovaikutustilanteessa luovat vuorovaikutuksessa olijoiden välille luottamusta (Alhanen 2016, 42–43). Toisen ainutlaatuisuuden hyväksyminen ja kunnioittaminen ovat dialogisten suhteiden perusta (Arnkil & Seikkula 2014, 19–
20; 30).
Asiakkaan ja työntekijän välisessä suhteessa dialogisuudella tarkoitetaan pyrkimystä molemminpuolisen ymmärryksen rakentumiseen eli asiakas tilanteissa molemmat vievät
keskustelua eteenpäin tuoden siihen mukaan aina omia ajatuksia ja näkemyksiä. Oivallus
syntyy vuorovaikutuksessa olijoiden välissä eli asioiden merkityksiä ja totuuksia määritellään yhdessä (Mönkkönen 2007, 16; 28; 86–87; 93–94; Jokinen 2016, 145) tavoitellen
keskinäistä muutosta ja kehitystä (Arnkil & Seikkula 2014, 21; 33). Asiakkaat eivät ole
työntekijän toiminnan kohteena vaan vuorovaikutuksen tasavertaisina osallistujina (mt.).
Vuorovaikutus on siis vastavuoroista ja se tapahtuu molempien vuorovaikutuksessa olevien ehdoilla (Mönkkönen 2007, 104). Yhteisen ymmärryksen saavuttaminen edellyttää
vuorovaikutuksessa olijoiden osallistumisen lisäksi toisen näkemyksien hyväksymistä
(Arnkil & Seikkula 2014, 93; Rahikka 2015, 53).
Kaarina Mönkkösen (2007, 88–89; 2002, 34–35; 85) mukaan dialogisuus ei ole pelkästään keskustelua, puhetta tai toisen kuuntelua vaan se tulisi ajatella kommunikaationa ja
suhteena, jossa vuorovaikutuksessa, avoimessa vuoropuhelussa, olijoiden välillä tapahtuu
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jotain merkityksellistä. Dialogisuuden ajatus korostaa vastavuoroisuuden lisäksi vuorovaikutuksen moniäänisyyttä sekä moniarvoisuutta ja antaa mahdollisuuden ihmisen kohtaamiseen sekä keskinäisen yhteyden syntymiseen (Arnkil & Seikkula 2014, 111; Mönkkönen 2002, 33). Dialogisuuden ajatuksista toisen ehdoton ainutlaatuisuuden hyväksyminen mahdollistaa myös sellaisten asiakkaiden kohtaamisen, joiden tekemiä tekoja ei voi
millään tasolla hyväksyä. Dialogisuudessa kohtaaminen rakentuu tilanteittain siinä hetkessä, missä dialogia käydään. Arnkilin ja Seikkulan (2014, 110–111) mukaan toisen ainutlaatuisuuden hyväksyminen nykyhetkessä ei tarkoita sitä, että asiakkaan tekemiä tekoja tai hänen menneitä näkemyksiään tarvitsee hyväksyä.
Venäläinen kirjallisuudentutkija ja kielitieteilijä Mihail Bahtin (1895–1975) on kirjassaan
Dostojevskin poetiikan ongelmia (1991;alkuperäisteos 1929) pohtinut muun muassa moniäänistä (polyfonista) ihmiskuvaa sekä dialogisuutta. Bahtinin (mt., 20–21.) mukaan ei
ole olemassa yhtä objektiivista maailmaa, jossa yksittäisten tekijöiden tietoisuus kehittyy
vaan moniääninen, polyfoninen, maailma, jossa tasa-arvoiset tietoisuudet ja maailmojen
moneus yhdistyvät säilyttäen kuitenkin yksilöllisyytensä. Dialogisuus rakentuu useiden
tietoisuuksien vuorovaikutuksen kokonaisuudesta (Bahtin 1991, 36; 56). Ihmisten tietoisuus ilmenee ihmisten välissä ja se rakentuu “suhteissa ja suhteista” aina tilannekohtaisesti osallistujien kesken (Arnkil & Seikkula 2014, 127–128).
Suonisen (2000) ajatus vuorovaikutuksesta kulttuurisena tanssina kuvaa siis hyvin vastavuoroisuuden ajatusta. Mielikuvaa voi laajentaa niin, että asiakkaan ja työntekijän dialogisuuteen perustuvaa vuorovaikutusta ja kohtaamista ajatellaan kokonaisuudessaan tanssina. Työntekijän tanssiin vaikuttaa hänen edustamansa instituutio, joka heijastaa kuvioihin yhteiskunnan asettamia rooliodotuksia sekä eri instituutioiden asettamia raameja.
Tanssiin vaikuttavat myös vuorovaikutusosaaminen ja omat kokemukset. Asiakkaan kuvioita määrittävät omat kokemukset ja eletty elämä. Jotta tanssi olisi sujuvaa ja onnistunutta, tarvitaan molempien osallisuutta, yhteistoiminnallisuutta. Vuorovaikutustanssi ei
todennäköisesti onnistu, jos jompikumpi tanssijoista polkee varpaille tai toinen tanssija
kuulee musiikin rytmin eritavoin. Kun tanssi sujuu, voidaan ajatella, että asiakas ja työntekijä kuulevat rytmin samoin ja ovat löytäneet yhteiset askeleet. He myös pystyvät käyttämään niitä vastavuoroisesti polkematta varpaille. Yhteinen tanssi tai tarkemmin kuvattuna syntyvä koreografia kuvaa yhteisen toiminnan, dialogisuuden, avulla syntynyttä yhteistä oivallusta ja ymmärrystä asiakkaan ja työntekijän välillä.
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3.2 Verkkovuorovaikutus käsitteenä
Verkkovuorovaikutuksen tutkimus on lähtöisin 1970-luvulta tietokonevälitteisen viestinnän tutkimuksesta (computer-mediated communication, CMC). CMC on käsitteenä laaja
ja laajenee teknologisten innovaatioiden myötä (Walther & Parks 2002, 530). Vuorovaikutus voidaan nähdä myös historiaan ja kulttuuriin sidonnaisena. Teknologian kehitys ja
tietoverkot mahdollistavat eri tavoin vuorovaikutusta kuin mitä se on ollut ennen. Teknologia ja tietoverkot eivät kuitenkaan ole vain ilmestyneet yhteiskuntaan, vaan ne ovat kehittyneet ajan saatossa. Tietoverkkojen hyödyntäminen vuorovaikutuksessa on kuitenkin
tänä päivänä laajentunut aiemmasta, kuten esimerkiksi puhelimen käyttö kommunikaation välineenä. (Matikainen 2001, 10.) Vuorovaikutus verkossa riippuu siitä, miten tietoverkkoja käytetään, itsessään tietoverkot eivät ole vuorovaikutteisia sosiaalisella tasolla
(Matikainen 2006, 9). Janne Matikainen (mt.) korostaakin, että vuorovaikutteisuus verkossa ei ole käytettävän välineen ominaisuus, jos tarkastellaan asiaa sosiaalisella tasolla,
vaan käyttäjät määrittelevät sen toiminnallaan ja suhtautumisellaan.
Verkossa on mahdollisuus hyödyntää monia erilaisia välineitä vuorovaikutukseen. Esimerkiksi erilaiset chat- ja pikaviestisovellukset, sosiaalisen median sovellukset, sähköposti ja reaaliaikaiset videoyhteydet voivat toimia vuorovaikutuksen areenoina verkon
välityksellä. (Matikainen 2006, 178.) Verkkovuorovaikutus voi olla joko samanaikaista
(synkroninen) reaaliajassa tapahtuvaa tai eriaikaista (asynkroninen) ei-reaaliajassa tapahtuvaa kommunikointia asiakkaan kanssa. Esimerkiksi chat-tyyppiset verkkopalvelut tai
videovälitteinen kommunikointi ovat samanaikaisesti tapahtuvaa kommunikointia ja eriaikaisesti tapahtuvaa kommunikointia ovat muun muassa sähköposti tai verkkoneuvonta.
(Rahikka 2015, 49; Strömberg-Jakka 2010, 140–141; 150; Matikainen 2006, 179.) Eriaikaisessa kommunikaatiossa osapuolten on mahdollista viiveen vuoksi perehtyä kirjoitettuun viestiin ja laatia vastaus rauhassa reflektoiden sekä muotoillen tekstiä (Rahikka
2015, 49–50; Walther 1996, 19). Samanaikaisessa kommunikaatiossa viivettä ei ole, jolloin keskustelu on tahdiltaan nopeampaa ja teksti tiiviimpää (Rahikka 2015, 50).
Verkossa tapahtuvaa vuorovaikutusta määriteltäessä pelkän teknologisten sovellusten ja
välineiden tarkastelun ei tulisi olla pääasia. Vuorovaikutuksen näkökulmasta verkossa
toimivat sovellukset tarjoaa erilaisia areenoita vuorovaikutukselle. (Matikainen 2006,
178–179.) Matikainen (mt., 178–179) tarkastelee verkkovuorovaikutuksen ympäristöjä
neljän eri ulottuvuuden avulla. Vuorovaikutuksen ympäristönä verkko voi olla joko avoin
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tai suljettu, henkilökohtainen tai julkinen, reaaliaikainen tai ei-reaaliaikainen ja tekstipohjainen tai multimediaalinen. Se millaisessa ympäristössä ja millä välineillä ollaan vuorovaikutuksessa vaikuttaa verkkovuorovaikutuksen luonteeseen. (Mt., 178–179.) Jatkuvasti
kehittyvän teknologian ja erilaisten mobiilikäytön mahdollisuuksien myötä tyypillisten
jaotteluiden rajat ovat hämärtyneet (Laaksonen & Matikainen 2013, 195).
Anne Rahikka (2015, 45) määrittelee verkkovuorovaikutusta verkkokommunikaation käsitteellä. Verkkokommunikaatio muodostuu Rahikan (mt., 45–46; 52; 66–67) mukaan
prosessin, tekstuaalisuuden ja sosiokulttuuristen tekijöiden ulottuvuuksista. Rahikan (mt.,
66) mukaan viestin vastaanottajan ja lähettäjän välinen vastavuoroinen kommunikaatio
sekä viestin persoonallinen tulkinta muodostavat verkkokommunikaation prosessin. Huomioitavaa on se, että kommunikaatioprosessiin vaikuttavat viestintävälineen
erityispiirteet sekä ympärillä olevat sosiokulttuuriset tekijät, kuten esimerkiksi työntekijän edustama organisaatio (mt., 66–67). Tekstuaalisuudella Rahikka (mt.) tarkoittaa sitä,
että verkkokommunikaation yhtenä tärkeänä ulottuvuutena on kirjallisen tuotoksen kieli,
kirjoittamisen tapa sekä käytetyt käsitteet. Verkkovuorovaikutuksessa kielellä ja kielenkäytöllä on siis keskeinen rooli. Kielen ja kirjoitetun tekstin avulla muodostuu sosiaalinen
todellisuus verkkovuorovaikutuksessa olevien kesken. (Matikainen 2003, 64.) Vaikka
teknologia ja tietoverkot ovat kehittyneet yhä moninaisimmiksi, tekstipohjaisuus hallitsee
vuorovaikutusta verkossa (Walther & Parks 2002, 530).
Verkossa tehtävään sosiaalityöhön ja asiakkaan sekä työntekijän välisen vuorovaikutuksen onnistumisen haasteena, niin samanaikaisen kuin eriaikaisen vuorovaikutuksen
osalta, voidaan nähdä työntekijän intuitiivisen toiminnan, esimerkiksi nonverbaalisen
viestinnän (Strömberg-Jakka 2010, 150), siirtäminen verkossa tehtävään työhön (Heikkonen & Ylönen 2010, 126). Ilmeiden ja eleiden puuttuminen vuorovaikutuksesta voi
aiheuttaa väärinymmärryksiä tai vaikeuttaa tulkintaa (Matikainen 2003, 64; Pönkä 2014,
49; Salmela & Mämmi-Laukka 2017, 165) eikä kirjoitetun viestin tulkinnan oikeellisuutta
pysty heti varmistamaan (Kilpeläinen & Sankala 2010, 279). Verkkovuorovaikutusta pidetään paljon pelkistetympänä (Pönkä 2014, 49) ja nonverbaalisen viestinnän puuttuminen voi muodostaa siitä tehtäväkeisempää kuin kasvokkain tapahtuvasta vuorovaikutuksesta (Rahikka 2015, 46–47; Walther 1996, 17).
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Toisaalta esimerkiksi Joseph B. Walther (1996, 4) esittää, että verkkovuorovaikutus voidaan nähdä yhtä, ja joissain tilanteissa jopa enemmän, vuorovaikutuksellisena kuin kasvokkainen vuorovaikutus. Waltherin (mt., 10) mukaan kyse on sosiaalisen informaation
prosessoinnin näkökulmasta. Walther (mt.) väittääkin, että ihmisillä on luontainen tarve
muodostaa suhde henkilöön, jonka kanssa kommunikoi, oli kyse sitten tietokonevälitteisestä tai kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta. Tämä tarve on luonnollinen osa ihmisten
välisten suhteiden kehitystä ja tapahtuu osittain sosiaalisen informaation vaihdon kautta.
Non-verbaalisten vihjeiden puuttuessa verkkovuorovaikutuksessa on yksittäisissä viesteissä vähemmän sosiaalista informaatiota. Verkkovuorovaikutuksessa vihjeettömyys onkin nähty perinteisesti vähentävän sosiaalista ulottuvuutta, mutta Waltherin (mt., 9) mukaan jo varhaiset tutkimukset tietokonevälitteisestä vuorovaikutuksesta ovat osoittaneet,
että ihminen sopeuttaa vuorovaikutustaan tekstuaalisuuden asettamien rajoitusten myötä
ja ajan mittaan persoonattomalta vaikuttava vuorovaikutus saa enemmän kasvokkaisen
vuorovaikutuksen ulottuvuuksia. Waltherin (mt.) mukaan kirjoitettuun viestiin onkin
mahdollista sisällyttää sosiaalista informaatiota erilaisten kielellisten ilmaisujen ja vaikutelmien kautta. (Walther 1996, 10–11.)
Walther nostaa tutkimuksistaan esiin myös tietokonevälitteisen kommunikaation aikaan
liittyvän näkökulman. Verkossa tapahtuvassa kommunikoinnissa aikarajalliset vuorovaikutustilanteet näyttäytyivät tehtäväkeskeisimmiltä ja persoonattomilta (impersonal) kuin
vastaavat kasvokkain tapahtuvat tilanteet. Vastaavasti vuorovaikutustilanteet, joissa aikarajaa ei ollut ja ryhmän jäsenillä oli odotuksia vuorovaikutuksen jatkumiseen, keskittyivät
enemmän ihmisten väliseen vuorovaikutukseen (interpersonal communication). Verkkovuorovaikutus voi olla kommunikaation näkökulmasta kiinnittymisen ja tunteiden tasolla
Waltherin mukaan jopa kasvokkaista vahvempaa, hyperpersoonallista (hyperpersonal).
(Mt., 11–13; 17.)
Verkkovuorovaikutuksessa tapahtuvan kommunikaatioprosessin Walther (1996, 17) jakaa neljään elementtiin; vastaanottajaan, lähettäjään, käytetyn kommunikaation kanavan
ominaispiirteisiin ja palauteprosessiin. Kun kyseessä on kirjoitettuun tekstiin pohjaava
vuorovaikutustilanne, vastaanottaja muodostaa vuorovaikutuksessa mielikuvaa vastapuolesta lukiessaan viestiä ja kiinnittämällä huomiota sen sisältöön, esimerkiksi kirjoitusvirheisiin ja erilaisiin ilmaisuihin. Se, miten vastaanottaja kokee kiinnittymisensä ryhmään
tai toiseen henkilöön vaikuttaa tulkintaan joko myönteisesti tai kielteisesti. Lähettäjä taasen pyrkii optimoimaan itsensä ilmaisun ja valikoimaan asiat, joita itsestään kertoo. Eri-
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aikaisuus mahdollistaakin lähettäjän suunnitella ja reflektoida, mitä sosiaalista informaatiota itsestään jakaa. (Walther 1996, 17–19.) Kun fyysisiä vihjeitä, kuten ulkonäköä, erilaisia piirteitä tai non-verbaalista viestintää, ei ole käytettävissä, vuorovaikutus keskittyy
enemmän asiaan tai tehtävään, joka on käsillä (mt.). Waltherin (mt., 26) mukaan palauteprosessi on keskeistä vuorovaikutuksessa myös verkossa. Lähettäjä ja vastaanottaja antavat vastavuoroisesti palautetta vuorovaikutusprosessin aikana, minkä tarkoituksena on
vahvistaa käytöstä, kuten perinteisessä kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Erona kasvokkaiseen verrattuna on se, että vastavuoroinen palaute on merkityksellisempää verkkovuorovaikutuksessa, koska siitä puuttuvat sosiaaliset vihjeet ja non-verbaalinen viestintä.
(Walther 1996, 27–28.)
Käytämme tutkimuksessamme tästä eteenpäin käsitettä verkkovuorovaikutus sisällyttäen
siihen myös kommunikaation käsitteen. Käsitteen valinnalla osoitamme sen, että emme
halua tehdä liiaksi eroa kasvokkaisen ja verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen välille
vaan haluamme nähdä ne samankaltaisina prosesseina, joissa vuorovaikutuksen näyttämö
vaihtuu. Toimintaympäristöt muuttuvat, mutta vuorovaikutuksessa on samoja ominaisuuksia, tapahtuu se sitten kasvokkain tai verkossa. Suurin ero kasvokkaisen vuorovaikutuksen ja verkkovuorovaikutuksen välille muodostuu kasvottomuudesta ja sen myötä
non-verbaalin viestinnän puuttumisesta. Selkeänä erona on myös se, että kasvokkain käytämme vuorovaikutuksessa sanoja ja verkossa sama tehdään kirjoitetun kielen avulla.
Vuorovaikutuksen ja verkkovuorovaikutuksen dialogisuus näyttäytyy tutkimuksessamme
yhteneväisenä. Perustelemme dialogisuuden syntymisen mahdollisuuksia verkossa seuraavassa luvussa.

3.3 Dialogisuus eriaikaisessa verkkovuorovaikutuksessa
Tämän päivän ja tulevaisuuden erilaiset sähköiset palvelut haastavat perinteistä sosiaalityön vuorovaikutuksellista osaamista kehittymään vahvuudeksi verkossa tehtävään työhön (Strömberg-Jakka 2010, 141). Sosiaalityö perustuu asiakkaan ja työntekijän vuorovaikutukseen ja vuorovaikutuksessa syntyvään kohtaamiseen, joka mahdollistuu dialogisuuden avulla. Teknologian kehittymisen myötä sosiaalityöntekijä voi kohdata asiakkaan
kasvotusten tai verkossa hyödyntäen esimerkiksi Omasoten kaltaista viestipalvelua.
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Verkkovälitteisyyden avulla työntekijälle avautuu siis uusia mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa omiin asiakkaisiin ja toteuttaa dialogista kohtaamista. Verkkovuorovaikutus tuottaa väistämättä uusia ulottuvuuksia asiakkaan ja työntekijän väliseen suhteeseen
(Heikkonen & Ylönen 2010, 124–127). Yrjö Nikunlassin (2008) verkkoneuvonnasta tekemän tutkimuksen mukaan asiakkaiden kokemukset eriaikaisesta, sähköisestä neuvontapalvelusta, ovat olleet myönteisiä ja hyödyllisiä, joten voidaan olettaa, että sähköisen
palvelun mahdollistama vuorovaikutus työntekijän ja asiakkaan välillä voi onnistua.
Anne Rahikka (2015, 158) vahvistaa omassa tutkimuksessaan onnistumisen mahdollisuuden. Hänen (mt.) mukaansa verkkovuorovaikutuksessa on mahdollista tavoittaa dialoginen ja kohtaava vuorovaikutus asiakkaan kanssa.
Tutkimuksessamme keskitytään pelkästään eriaikaiseen verkkovuorovaikutukseen ja sen
mahdollisuuksiin sekä haasteisiin asiakkaan ja työntekijän dialogisessa kohtaamisessa.
Omasote viestipalvelussa käydyt keskustelut eli työntekijän ja asiakkaan väliset viestit,
voivat muodostaa joko suljetun tai avoimen dialogin (Bahtin 1991, 377; Rahikka 2015,
58; 100–101; 150–151). Suljettu dialogi tarkoittaa tilannetta, jossa työntekijä vastaa asiakkaan lähettämään lyhyeen viestiin tai esitettyyn kysymykseen eikä pyri vastauksellaan
rakentamaan syvällisempää suhdetta asiakkaan kanssa. Asiakas päättää itse viestin saatuaan hylkääkö vai hyväksyykö hän saamansa vastauksen. (Rahikka 2015, 58; 101; 150–
151.) Kysymys - vastaus asetelmassa asiakkaan ja työntekijän välinen suhde muodostuu
hyvin asiantuntijakeskeiseksi ja tavoitteena on tiedon jakaminen (vrt. Mönkkönen 2002;
2007; Suoninen 2000). Viestipalvelussa käydyt suljetut dialogit riittävät asiakkaan kohtaamiseen tilanteissa, joissa asiakas selkeästi kysyy tietoa tai neuvoa eikä jatka viestien
lähettämistä työntekijän viestin jälkeen (Mönkkönen 2002, 55; Rahikka 2015, 151). Suljetun dialogin haasteena työntekijän näkökulmasta on se, että omaan vastaukseen saa harvoin palautetta, jolloin käyty vuorovaikutus voi tuntua vajaalta (Rahikka 2015, 101).
Kohti avointa dialogia mennään tilanteissa, joissa työntekijä ei voi vastata suoraan esitettyyn kysymykseen, vaan se vaatii lisätietojen kysymistä asiakkaalta. Yhtälailla asiakkaan
reagointi työntekijän vastaukseen voi johtaa avoimen dialogin rakentumiseen. Pelkästään
kysymysten ja vastausten edestakainen viestittely ei kuitenkaan takaa avoimen dialogin
syntymistä vaan se vaatii syvemmän keskusteluyhteyden muodostumista kirjoittajien välille. (Rahikka 2015, 58–59; 151.) Avoin dialogi rakentuu työntekijän ja asiakkaan välisestä viestittelystä, jossa molemmat pyrkivät rakentamaan yhteistä ymmärrystä tilanteesta
kirjoitettujen viestien välityksellä (Linell 2009, 30; Rahikka 2015, 58; 151; vrt. Arnkil &
Seikkula 2014; Isaacs 2001; Mönkkönen 2007). Mihail Bahtinin (1991, 377) mukaan
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avoimessa dialogissa sanotut sanat, repliikit, koskettavat mukana olijoiden sisäisiä dialogeja rakentaen sitä kautta uusia merkityksiä. Viestit eivät rakennu pelkästään kysymyksistä ja niiden vastauksista vaan ne sisältävät myös laajempia kuvauksia esimerkiksi asiakkaan tilanteesta (Rahikka 2015, 101; 150). Avoimessa dialogissa vuorovaikutussuhde
asiakkaan ja työntekijän välillä muodostuu vuorovaikutteiseksi ja vastavuoroiseksi dialogiseksi suhteeksi (ks. Jokinen 2016; Mönkkönen 2007).
Eriaikainen vuorovaikutus verkossa perustuu pelkästään kirjoitettuun viestintään ja siitä
puuttuu kasvokkaisen vuorovaikutuksen elementtejä, jolloin dialoginen kohtaaminen eli
yhteisen ymmärryksen muodostuminen asiakkaan ja työntekijän välillä rakentuu tai on
rakentumatta verkkovuorovaikutuksen elementtien avulla (Rahikka 2015, 56–57; 102;
vrt. Jokinen 2016; Mönkkönen 2007). Näitä elementtejä ovat Rahikan (2015) tutkimuksen mukaan tekstuaalisuus, vuorovaikutuksen prosessimainen luonne sekä sosiokulttuuriset tekijät (mt., 45–46; 66–67).
Tekstuaalisuus tarkoittaa kirjoitettua puhetta eli viestipalvelussa lähetetyn viestin kirjoittamisen tapaa sekä sen sisältämää kieltä ja käytettyjä käsitteitä (Rahikka 2015, 48). Pelkästään kirjoitetun kielen mahdollistama vuorovaikutus herättää kysymyksen siitä, voiko
asiakkaan ja työntekijän välinen vuorovaikutus rakentua pelkästään kirjoitettujen viestien
välityksellä (ks. Strömberg-Jakka 2010, 150) ja muodostaa parhaimmillaan dialogisen
kohtaamisen. Venäläinen kielitieteilijä Valentin Vološinov (1895–1936) on kirjoittanut
kirjan Kielen dialogisuus vuonna 1929 (alkuperäisteos). Kirjassaan Vološinov (1990)
avaa muun muassa kielen ja sanojen dialogisuutta. Eriaikaista verkkovuorovaikutusta ajatellen Vološinov esittää mielenkiintoisen näkemyksen dialogista. Hänen (1990, 116) mukaansa vuorovaikutus sanojen välityksellä ei tapahdu pelkästään kasvotusten vaan kaikki
kielellinen kanssakäyminen, “painettu kielellinen esitys”, on jollain tasolla dialogista. Kirjoitettu teksti sisältää dialogisia elementtejä, kuten vastavuoroisuutta, tilanneja kontekstisidonnaisuutta ja moniäänisyyttä (Linell 2010, 35). Vološinovin (1990, 106–
107) mukaan vuorovaikutuksessa käytetyt sanat ja ilmaisut suunnataan mukana olevalle
keskustelukumppanille ja ne saavat, merkityksensä juuri käsillä olevassa vuorovaikutustilanteessa. Kielen ja käytettyjen sanojen merkitys rakentuu omanlaiseksi niiden ihmisten
välillä, joita vuorovaikutuksessa on osallisena. (Mt., 106–107; 117.) Kirjoitettu teksti on
aina sidoksissa ympäröivään maailmaan ja sen avulla rakennetaan kuvaa todellisuuksista
(Kääriäinen 2016, 189–190; Rahikka 2015, 41–43).
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Vološinovin ajatusta täydentää Bahtinin1 (2006, 293–294) näkemys siitä, että kielellä on
sosiaalinen luonne, se on konkreettinen ja elävä kokonaisuus (Bahtin 1991, 263). Bahtin
rinnastaa kielen sanaan sekä sanojen muodostamiin lausumiin. “Dialogiset suhteet eivät
redusoidu loogisiksi ja kohdetta merkitseviksi suhteiksi, joilla itsessään ei ole dialogista
ulottuvuutta. Ne pitää pukea sanoiksi, niistä pitää tulla lausumia, erilaisten subjektien
kantoja ilmaisevia sanoja, jotta niiden välille voisi syntyä dialogisia suhteita.” (Bahtin
1991, 265–266.) Dialogisuudessa puhuja mukauttaa omat sanomisensa, lausumat, toisten
mukana olijoiden sanomisiin jättäen tilaa vastauksille. Vastaukset eivät kuitenkaan ole
tyhjentäviä ja lopullisia ratkaisuja tarjoavia, vaan ne ovat avaamassa uusia näköaloja käsiteltävään asiaan. (Arnkil & Seikkula 2014, 110–111.) Tekstillisessä vuorovaikutuksessa
dialogisuutta tapahtuu tekstien välillä ja niiden sisällä (Linell 2009, 30). Sosiaalityöntekijän kirjoittama sähköisen viestipalvelun viesti sisältää siis aina kirjoitetun viestin sekä
asiakkaan lukijana sille antaman merkityksen. Kun asiakas vastaa viestiin, syntyy kirjoitettujen viestien välille dialogi (intertekstuaalisuus). Viestit ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja sen lisäksi vuorovaikutusta on aina tekstin ja lukijan välillä. (Rahikka 2015,
58; 146.)
Viesteissä käytetty kieli ja erilaiset ilmaisut ovat tärkeässä roolissa verkkovuorovaikutuksen dialogisuutta ajatellen. Bahtinin (1991, 265) mukaan kieli elää käyttäjien välisessä
dialogisessa kanssakäymisessä. Kieli on ohjaamassa ihmisten ajattelua sekä toimintaa ja
antaa välineen vuorovaikutukseen toisten kanssa. Kielen ja käytettyjen sanojen avulla
työntekijät rakentavat viestipalvelussa suhdetta asiakkaisiin ja ilmaisevat kasvokkaiseen
vuorovaikutukseen kuuluvia elementtejä, kuten ilmeitä ja eleitä. (Rahikka 2015, 41–43;
48; 95–97.) Kirjoitetun tekstin avulla ilmaistaan myös empatiaa ja ymmärrystä sekä tuetaan asiakasta (Kilpeläinen & Sankala 2010, 279; Rahikka 2015, 95; Strömberg-Jakka
2010, 150). Kirjoitettujen sanojen lisäksi ilmaisuun voidaan käyttää erilaisia hymiöitä,
joiden avulla voidaan viestiä kehonkieltä ja erilaisia tunnetiloja (Huttunen & Merikivi
2011, 50; Matikainen 2003, 64; Turtiainen 2009, 218; ks. myös Walther 1996, 10–11).
Joseph B. Waltherin ja Kyle P. D’Addarion (2001, 330; 342) mukaan hymiöillä voidaan
myös vahvistaa kirjoitetun viestin myönteisyyttä tai kielteisyyttä. Toisin sanoen hymyilevä hymiö sisällöltään myönteisessä viestissä vahvistaa viestin myönteisyyttä enemmän
kuin pelkästään sanallisesti ilmaistu myönteinen kirjoitus. Viesteissä käytettävät sanat ja
Se kumman ajatus oli ennen toista, on vaikea arvioida, koska Vološinov ja Bahtin kuuluivat molemmat
Näävelin “filosofiseen koulukuntaan”, joka muodostui vuonna 1918 eri kulttuurisuuntausten ajattelijoista.
Kirjallisuudessa on myös esiintynyt väitteitä siitä, että Bahtin olisi julkaissut ajatuksiaan Vološinovin nimellä. (ks. Laine 1991, 388; Vološinov 1990, 10–18; Kožinov 1979, 6)
1
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ilmaisut tulee olla harkittuja, koska ne voivat merkitä vuorovaikutuksessa olijoille eri asioita (Mönkkönen 2007, 91; 99; Rahikka 2015, 95). Sanoja ja ilmaisuja voi tarkentaa käyttämällä viestissä havainnollistavia tapausesimerkkejä, jolloin viestin tarkoitus voi konkretisoitua asiakkaalle helpommin (Rahikka 2015, 96).
Tom Erik Arnkilin ja Jaakko Seikkulan (2014) näkemys abstraktista puheesta täydentää
Vološinovin (1990, 106–107) ajatusta sanojen tilanteisiin sidotusta merkityksellisyydestä. Abstrakti puhe tarkoittaa Arnkilin ja Seikkulan (2014, 104) mukaan sellaista kieltä,
joka kadottaa yhteyden käsillä olevaan sosiaaliseen tilanteeseen. Ammatillisissa auttamisympäristöissä käydyt dialogit tulisi käydä osanottajille tutulla kielellä, jolloin esimerkiksi sosiaalityön termien käyttäminen verkkovuorovaikutuksessa voi hankaloittaa asiakkaan mahdollisuuksia ymmärtää kirjoitettu viesti (Rahikka 2015, 98). Rahikan (2015)
tutkimuksen mukaan yleis- ja puhekielen yhdistäminen sekä tarvittaessa selkokielen käyttäminen ovat hyviä kielen käytön muotoja verkossa käytävään keskusteluun (mt., 97–
101). Oikeanlaisen kielen käytön lisäksi tärkeää on myös se, että vastaaminen viestii aidosta kiinnostuksesta ja viestin hyväksynnästä. (Arnkil & Seikkula 2014, 28; 104.) Aitoa
kiinnostusta voi osoittaa käyttämällä molemmille ymmärrettävissä olevaa kieltä sekä kirjoittamalla viestit kieliopillisesti oikein (Rahikka 2015, 95). Nopeasti ja huolimattomasti
kirjoitettu puhekielisyys voi välittää piittaamattomuuden tunteen viestin lukijalle (NiemiPynttäri 2007, 33). Mahdollisimman virheettömällä vastausviestillä helpotetaan asiakkaan ymmärtämistä ja osoitetaan kunnioitusta hänen lähettämäänsä viestiä kohtaan (Rahikka 2015, 95). Viestiä siitä, että on ymmärtänyt asiakkaan kirjoittaman, voi vahvistaa
sillä, että käyttää vastauksessa samoja sanoja kuin asiakas on viestissään käyttänyt (Rahikka 2015; 96; vrt. Arnkil & Seikkula 2014, 127).
Verkkovuorovaikutus on luonteeltaan prosessimaista. Omasoten viestipalvelussa viestin
vastaanottajan ja lähettäjän välinen vastavuoroinen vuorovaikutus sekä viestin persoonallinen tulkinta muodostavat eriaikaisen verkkovuorovaikutuksen prosessin, joka rakentuu
työntekijän näkökulmasta viestin vastaanottamisesta, sen lukemisesta ja tulkinnasta sekä
vastaus viestin laatimisesta. (Rahikka 2015, 47–50; 66.) Eriaikaisuus mahdollistaa sen,
että vuorovaikutuksessa mukana olevat saavat kirjoittaa viestipalveluun kysymystään tai
vastaustaan rauhassa. Yhtälailla se mahdollistaa viestin lukemisen useampaan kertaan,
jolloin kirjoitetun viestin ymmärtäminen helpottuu. (Huttunen & Merikivi 2011, 46; Rahikka 2015, 50; 103; 148; ks. Walther 1996.) Eriaikaisuus mahdollistaa myös sen, että
työntekijä voi tarvittaessa kysyä konsultaatiota toiselta työntekijältä tai erityisasiantuntijalta (Rahikka 2015, 110; 2008, 68).
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Eriaikaisessa verkkovuorovaikutuksessa ei-reaaliaikaisuus eli vuorovaikutuksen ajallinen
viive näyttäytyy dialogisuutta ja asiakkaan kohtaamista edistävänä tekijänä. Kaarina
Mönkkönen (2007, 164–166) liittää asiakkaan aitoon kohtaamiseen maltillisuuden pohtia
toisen esittämiä näkökulmia. Mönkkösen (mt.) mukaan aito kohtaaminen edellyttää ajan
lisäksi, vastavuoroisuutta sekä kykyä sietää keskeneräisyyttä eli johtopäätöksiä asiakkaan
esittämistä asioista ei pitäisi tehdä liian nopeasti, koska ne voivat aiheuttaa väärinkäsityksiä. (Ks. myös Isaacs 2001, 108–111; 144–146; 156.) Mönkkösen ajatusta täydentää Arnkilin ja Seikkulan (2014, 143) näkemys hyvän dialogin edellyttämästä hiljaisuudesta. Asiakkaan ja työntekijän välisessä kohtaamisessa ja keskustelussa hiljaiset hetket ja tauot
edistävät dialogisuutta, koska ne mahdollistavat asioiden miettimisen (mt.).
Eriaikaisessa verkkovuorovaikutuksessa tauot ja hiljaiset hetket ovat luonteva osa vuorovaikutuksen etenemistä. Asiakkaan ja työntekijän on mahdollista miettiä kirjoittamaansa
viestiä tarkemmin sekä käyttää aikaa viestin muotoiluun (Mallen ym. 2005, 849; Rahikka
2015, 47). Verkkovuorovaikutuksen kasvottomuuden etuna on, että vuorovaikutuksessa
olijoiden ei tarvitse käyttää sosiaalisia taitoja vuorovaikutuksen edistämiseksi, vaan he
voivat keskittyä kertomaan olennaisen (Rahikka 2015, 47; Huttunen & Merikivi 2011,
49–50). Rahikan (2015, 47) mukaan myös tunteiden ilmaiseminen helpottuu nonverbaalisen viestinnän puuttuessa. Vuorovaikutuksessa työntekijän huomio kiinnittyy vain viestissä kirjoitettuun, jolloin asiakkaan ulkoinen habitus, esimerkiksi likaiset vaatteet, eivät
ole vaikuttamassa tulkinnan tekemiseen. Viestin lähettäjä voi viestin laatimisessa kontrolloida millaisen kuvan itsestään toiselle osapuolelle antaa. (Huttunen & Merikivi 2011,
49–50; Mallen ym. 2005, 849; Rahikka 2015, 47; 2008, 69; ks. Walther 1996.) Katri Ylösen (2016, 52; 67) tekemän tutkimuksen mukaan nonverbaalisen viestinnän puuttuminen
sujuvoitti keskustelua vuorovaikutuksessa olijoiden välillä sekä vahvisti luottamuksellisuutta. Toisaalta kehonkielen puuttuminen voi työntekijän näkökulmasta olla heikentämässä luottamuksellisuutta, koska fyysisen läsnäolon puuttumisesta johtuen viestien aitoutta tai todenmukaisuutta voi olla hankala varmistaa (myös Huttunen & Merikivi 2011,
49).
Verkkovuorovaikutuksen prosessiin liittyy olennaisesti palaute (intensification loop) ja
sen merkitys vuorovaikutuksen rakentumiselle (ks. Walther 1996, 28). Eriaikaisen verkkovuorovaikutuksen kasvottomuus ja sen myötä sosiaalisten vihjeiden puuttuminen vuorovaikutuksesta nostaa palautteen merkittävään rooliin dialogista kohtaamista rakennettaessa. Viestipalvelussa palaute eli vastaus asiakkaan viestiin on tärkeä vastavuoroisuutta
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vahvistava elementti (Rahikka 2015, 48; 127). Ajatusta tukee jo aiemmin esillä ollut dialogisuuden perusta, vastaaminen, joka on dialogisen suhteen syntymisen ehto (Arnkil &
Seikkula 2014, 45; 55; 111; Mönkkönen 2002, 39–40). Vastaamalla asiakkaalle osoitetaan se, että häntä on kuunneltu, hänet on kuultu ja hänen kertomansa on tärkeää (Arnkil
& Seikkula 2014, 126).
Verkkovuorovaikutuksessa asiakkaan kuunteleminen tarkoittaa saadun viestin huolellista
ja empaattista lukemista sekä tulkinnan tekemistä sen sisällöstä. Saadun viestin sisältöön
on hyvä keskittyä ilman omia ennakkokäsityksiä (Rahikka 2015, 106; 2008, 71; vrt. Alhanen 2016; Arnkil & Seikkula 2014), jolloin ymmärrys asiakkaan tilanteesta rakentuu
vain kirjoitetun viestin sisältämistä vihjeistä (Niemi-Pynttäri 2007, 57; Rahikka 2015,
107–108; 2008, 71). Bahtinin (1991, 266–267; vrt. Walther 1996) mukaan jokaisella lausumalla on oma tekijänsä, johon lukija liittää lukemansa tekstin. Kirjoitetun kuuleminen
rakentuu lukijalle aina kirjoittajasta käsin (Bahtin 1991, 266–267). Asiakkaan kuuntelemiseen kirjoitetun tekstin välityksellä voi liittää mielikuvan siitä, kuinka erilaiset luetut
tekstit ja sanat muuttuvat meille eläviksi, kirjoittajan kertomiksi mielikuviksi, luettuamme ne. Kuuntelemiseen liittyy myös taito viestiä asiakkaalle, että hänet on kuultu. (Rahikka 2015, 106–107; 113.) Viestipalvelussa kuulluksi tulemista voi osoittaa yksinkertaisimmillaan reagoimalla jokaiseen asiakkaan lähettämään viestiin. Reagoiminen edesauttaa dialogisuuden rakentumista ja on tärkeää, että työntekijät vastaavat kaikkeen asiakkaan sanomaan. Vastaamisella ei pyritä antamaan selitystä ja tulkintaa vaan avaamaan
uusia näkökulmia keskustelussa olevaan asiaan. Vastaamisella osoitetaan, että asiakkaan
kertoma on huomattu ja huomioitu. (Arnkil & Seikkula 2014, 27; 126.)
Syvällisempi kuulluksi tulemisen kokemus rakentuu viestin tulkinnasta ja huolellisesti
rakennetusta vastausviestistä. Kun vuorovaikutus pohjaa kirjoitettuun tekstiin, on tulkintojen tekemiseen kiinnitettävä huomiota, väärinymmärrysten ja väärien päätelmien välttämiseksi. Kirjoitettu viesti on mahdollista ymmärtää monin tavoin, jolloin tulkinta voi
muuttua. (Rahikka 2008, 69–70; 2015, 108.) Kirjoitettu viesti sisältää sosiaalisia vihjeitä,
joiden perusteella voi saada ymmärryksen kirjoittajan tunteista ja näin helpottaa tulkintaa
(Walther 1996, 10–11). Vihjeitä voi myös saada sisällön johdonmukaisuudesta tai symbolisista ilmauksista (Huttunen & Merikivi 2011, 50). Tulkintaan vaikuttavat myös lukijan aiempi kokemus sekä hänen roolinsa suhteessa viestin kirjoittajaan että viestistä saatu
informaation määrä. Toisin sanoen pitkästi kirjoitettu kuvaus asiakkaan tilanteesta jättää
vähemmän tulkinnan varaa kuin lyhyt viesti. Tulkinta on keskeistä vastaamisessa ja siinä,
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mihin asiaan vastaamisessa keskitytään. (Rahikka 2008, 69–70; 2015, 108.) Viestin ymmärtämiseen liittyen voi olla tarpeellista esittää lisäkysymyksiä ja tällä tavoin tarkistaa
omaa tulkintaa (Rahikka 2008., 72–73; 2015, 109).
Vastauksen laatiminen sisältää viestin lukemisen ja sen ymmärtämisen, itse vastauksen
laatimisen ja viestin viimeistelyn vaiheet. Keskeistä vastauksen laatimisessa on ottaa huomioon viestin tarkoitus ja tavoite sekä alkuperäiseen viestiin sisältyvät mahdolliset tunneilmaisut. (Rahikka 2008, 76–79; 2015, 110; ks. Walther 1996, 10–11.) Vastaus viestiä
kirjoittaessa on hyvä muistaa kenelle vastausta on laatimassa. Bahtinin (1991, 294) mukaan kirjoitettu teksti suunnataan aina tietylle ihmiselle ja siinä otetaan huomioon hänen
piirteensä. Vastausviestin minä-muotoisuus vahvistaa dialogisuutta ja tasavertaista osallistumista. (Rahikka 2008, 76–79; 2015, 110.) Vastausviestissä annettava palaute asiakkaan kertomaan on hyvä rakentaa uskottavasti (Mönkkönen 2002, 40). Tällä vahvistetaan
dialogisuuden rakentumista ja mahdollistetaan vuorovaikutuksen syventyminen. Pelkästään pintapuoliseksi jäävä palaute voi pysäyttää keskustelun.
Anne Rahikan (2015, 146) mukaan asiakkaan ja työntekijän välinen vuorovaikutus verkossa rakentuu kirjoitettujen viestien välisestä dialogista. Tekstuaalisuuden ja verkkovuorovaikutuksen prosessimaisuuden lisäksi verkkovuorovaikutuksen rakentumiseen vaikuttavat hänen (mt.) mukaan myös työntekijöiden ja asiakkaiden ympärillä olevat kontekstit
eli erilaiset sosiokulttuuriset tekijät. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi työntekijän edustama
organisaatio ja siellä muotoutuneet toimintatavat erilaisissa asiakastilanteissa. (Mt., 130;
133; 144; 152–153; Rahikka 2008, 70.) Organisaation luomat toimintaperiaatteet ja toimintakulttuurit sekä strategiset linjaukset ohjaavat työn tekemiseen tapaa, jolla työntekijät käytännön tasolla toteuttavat verkkovuorovaikutusta (Forsman & Metteri 2008, 22;
Rahikka 2015, 133; 153). Asiakkaan ja työntekijän välistä kohtaamista verkkovuorovaikutuksessa määrittää siis institutionaalisuus, jossa työntekijä edustaa sosiaalityön instituutiota, julkista palvelua. Kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle määrittyy näin ollen tietynlaiset rajaukset liittyen rooleihin, aikaan ja puheenaiheisiin, kuten instituution tarjoamiin palveluihin, työntekijän rooliin asiantuntijana sekä asiakkaan asiantuntijuuteen
omasta tilanteestaan. (Ohtonen 2011, 24; 28.)
Organisaatiosta tulevien vaikutusten lisäksi verkkovuorovaikutuksen rakentumiseen vaikuttavat työntekijöiden teknologisten diskurssien hallinta. Verkossa tehtävässä työssä ei
riitä, että hallitsee pelkästään sosiaalityön vaan siinä vaaditaan myös tietotekniikan hallintaa ja viestinnän osaamista. (Rahikka 2015, 130–131; 152.) Käyttöön otettaessa uusia
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sovelluksia riittävän osaamisen turvaaminen ennaltaehkäisee työntekijöiden pelkoja ja
ahdistusta uutta menetelmää kohtaan. (Heikkonen & Ylönen 2010, 128.) Osaamisen lisäksi ennen kaikkea työntekijöiden oma myönteinen asenne teknologiaa ja verkkovuorovaikutusta kohtaan vaikuttavat vuorovaikutuksen rakentumisessa (Rahikka 2015, 130–
131).
Verkkovuorovaikutuksen ajasta ja paikasta sidoksettomuus on myös yksi verkkovuorovaikutuksen rakentumiseen vaikuttava sosiokulttuurinen tekijä (Rahikka 2015, 45; 48;
148; Matikainen 2006, 192). Eriaikaisessa verkkovuorovaikutuksessa työntekijän ja asiakkaan välinen vuorovaikutus ei ole sidottuna tiettyyn aikaan vaan esimerkiksi asiakkaat
voivat itse valita yhteydenottonsa ajankohdan. Myös pitkien matkojen päässä olevat asiakkaat voivat olla yhteydessä työntekijöihin. Kirjoitettu viestintä on jo lähtökohtaisesti
etäisyyden ylittävä vuorovaikutuksen muoto (Niemi-Pynttäri 2007, 52; Rahikka 2015,
148).
Verkkovuorovaikutuksen dialogisuuden ja erilaisten sosiokulttuuristen tekijöiden yhteys
on ilmeinen. Bahtinin (2006, 293–294) mukaan jokainen kirjoitettu sana on sidoksissa
kontekstiinsa, jossa se ilmaistaan. Sanat ovat myös sidoksissa niiden kirjoittajaan ja lukijaan saaden merkityksensä heidän kauttaan (mt.; Bahtin 1991, 265–266; 290). ”Sana ei
unohda tietään eikä voi täysin vapautua niiden konkreettisten kontekstien vallasta, joissa
se on syntynyt.” (Mt., 290.) Verkkovuorovaikutus ei tuo eroa siihen, että työntekijän ja
asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa ja kohtaamisessa on aina mukana yhteiskunnallinen ja institutionaalinen ulottuvuus (Matikainen 2003, 66; ks. Mönkkönen 2007, 106;
Jokinen 2016; 2017).
Erilaiset sosiokulttuuriset tekijät ovat luomassa Anne Rahikan (2015, 152) mukaan moniäänisyyttä verkkovuorovaikutukseen. Bahtinin ajatus moniäänisyydestä ja dialogisuuden muodostumisesta monien eri tietoisuuksien vuorovaikutusten kokonaisuudesta (ks.
Bahtin 1991) kuvaa hyvin verkossa käytävän vuorovaikutuksen ulottuvuuksia. Verkkovuorovaikutuksen dialogisuus rakentuu vuorovaikutukseen osallistuvien, yhteiskunnallisten ja kulttuuristen käytäntöjen kokonaisuudesta (Rahikka 2015, 152–153). Toisin sanoen siihen vaikuttavat työntekijän sosiaalialan osaaminen, teknologisten diskurssien hallinta sekä tekstuaalisuuden hallinta niin viestin tulkinnassa kuin kirjoittamisessa. Moniäänisyyttä vuorovaikutukseen tuo myös työntekijöiden edustama organisaatio ja siellä ilmenevät toimintakulttuurit ja toimintaperiaatteet. Vuorovaikutuksen moniäänisyyttä lisää
myös työntekijöiden keskinäinen konsultaatio viesteihin vastaamisessa (mt.).
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Eero Suonisen (2000) ajatusta vuorovaikutuksesta mukaillen verkossa käytävässä vuorovaikutustanssissa sosiaalityöntekijän harteilla matkustaa aina yhteiskunnan sekä instituution asettamat raamit. Tanssi ei kuitenkaan saisi olla pelkästään työntekijän viemää, jotta
yhteinen ymmärrys pääsisi syntymään. Verkkovuorovaikutusta kuvaa hyvin ajatus tanssista, joka käydään silmät sidottuina, suu kiinni ja hitaammin kuin vuorovaikutustanssia
kasvokkain. Kumpikaan vuorovaikutustanssin osapuolista ei näe toisen reaktioita ja non
-verbaaliviestintä puuttuu vuorovaikutuksesta kokonaan. Yhteisen kuvion luomiseen
käytetään samoja elementtejä kuin ilman sidosta ja suukapulaa, mutta niitä joutuu käyttämään uudella tavalla. Kasvokkaisuus jää pois vuorovaikutuksesta ja kirjoitettu kieli ja
sen ymmärtäminen ja toisaalta kirjoitetun tekstin kirjoittaminen muuttuvat tärkeiksi vuorovaikutuksen elementeiksi. Vastavuoroisuus joko syntyy tai ei synny. Sosiaalityöntekijä
joutuu opettelemaan uuden tavan kuulla sekä ilmaista itseään. Kirjoitettu kieli kuitenkin
mahdollistaa dialogin syntymisen.
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4 Tutkimuksen toteutus

4.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuskysymykset
Tieteen keskeinen tehtävä on tuottaa tietoa. Tiedon määrittelyn juuret yltävät Antiikin
Kreikkaan, jolloin Platon seuraajineen määrittelivät, mitä tieto on. Tämän klassisen tiedon määritelmän mukaan tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus. Tiedon määrittelyyn
liittyy siis vaateet perusteluista ja totuudesta. Arjessa tietoa käsitteenä käytetään hyvin
erilaisissa tilanteissa, eivätkä käyttömuodot välttämättä liity tieteelliseen tiedon määrittelyyn. Tieteellinen tieto on tutkittua ja perusteltua. Tieteellisen tiedon perustelujen pohjana
voidaan nähdä tutkimusprosessi ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien soveltuvuus
saavuttaa tietoa kyseisestä asiasta. Tieteellinen tieto on tieteellisen tutkimuksen tuotosta,
jossa perusteluina voidaan pitää tutkimusprosessia. Tämän vuoksi tutkijan on pystyttävä
perustelemaan miksi on tehnyt juuri kyseiset valinnat tutkimuksen eri vaiheissa, esimerkiksi aiheen rajauksen tai valittujen menetelmien sopivuuden suhteen. (Pajunen 2017;
Pohjola 2007, 24). Tiedon on oltava perusteltavissa, muuten kyseessä voi olla vain onnekas arvaus (Kiikeri & Ylikoski 2011, 25).
Tieteellinen tieto pohjaa ajatukseen siitä, että maailmasta on mahdollista hankkia tietoa,
joka on olemassa riippumatta mielipiteistä (Juujärvi ym. 2007, 16). Tiedon saavutettavuutta voidaan tarkastella tiedon alkuperää pohtien, eli miten tietoa saadaan. Tietoa voidaan saada tekemällä havaintoja empiirisesti, joista tieteellisen prosessin ja erilaisten vaiheiden jälkeen muodostetaan tietoa. Tämä on tyypillistä juuri ihmistieteille, missä aihetta
lähestytään monesti otoksena siitä kontekstista joka on tutkimukseen valittu. Tiedonmuodostuksessa on yleistä yhdistää havaintoja ja ymmärrystä. (Pajunen 2017.)
Tiedonmuodostuksen näkökulmasta tieto voi olla luonteeltaan kokemuksellista arkitietoa
tai tutkimuksellista, tieteellistä tietoa (Kinnunen ym. 1993, 10). Tutkimuksessamme tiedonmuodostus pohjaa ajatteluun, että tieto muodostuu sosiaalisesti rakentuen. Tällöin puhutaan tieteenfilosofisesta näkökulmasta relativismista, jonka perusajatuksena on, että
kaikki tieto on suhteellista (Kiikeri & Ylikoski 2011, 208–212). Tämä tarkoittaa sitä, että
todellisuus, josta tietoa muodostamme, ei ole yksiselitteistä vaan käsitetään suhteellisena,
esimerkiksi kontekstiin sidonnaisena. Todellisuus rakentuu ihmisten sille antamien merkitysten kautta. (Berger & Luckmann 1995, 32–34.) Todellisuudenkuvan muodostumiseen vaikuttavat vallitsevat olosuhteet, tilannetekijät sekä ihmiset omalla toiminnallaan.
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Näin ollen tutkimuksessamme tieto muodostuu niiden merkitysten ja todellisuuksien ymmärryksestä, jonka aineiston avulla muodostamme.
Tutkimuksessa tiedon intressin eettinen pohdinta mahdollistaa tutkijan arvioimaan mistä
näkökulmasta hän tutkimuksellaan haluaa tietoa tuottaa. Tutkimuksemme tiedonintressinä voidaan pitää praktista tiedonintressiä. Praktinen tiedonintressi vastaa yhteisön viestinnän ja keskinäisen ymmärryksen tiedollisiin vaateisiin ja on läheisesti kytköksissä kieleen ja kulttuuriin, ylläpitäen vuorovaikutusta sekä kommunikatiivista toimintaa. Emansipatorinen tiedonintressin näkökulma pyrkii tavoittelemaan kriittistä tietoa, joka voi vapauttaa erilaisista yhteiskunnallisista ja sosiaalisista valtarakenteista ja ohjata sitä kohti
parempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. (Pietarinen 2002, 63–64; Raunio 1999,
362–363; 365.) Tutkimuksemme vastaa osaltaan ihmisten välisen vuorovaikutuksen,
viestinnän ja sen ymmärryksen tiedollisiin vaateisiin sekä edistää siihen liittyvää keskustelua. Praktisen ja emansipatorisen tiedonintressien katsotaan myös vastaavan sosiaalityön peruslähtökohtia, vaikkakin myös teknistä tiedonintressin mukaista tutkimusta tarvitaan toimintaympäristöjen ja sosiaalisten ongelmien selittämiseen. (Raunio 1999, 370;
374.)
Kuviossa 1 on kuvattu tutkimusasetelmamme. Ilmiönä olemme kiinnostuneita asiakkaan
ja työntekijän välisestä vuorovaikutuksesta sosiaalityössä. Käytännön kontekstina tutkimuksessamme toimi Kainuun sote ja sen sosiaalialan työntekijät, joilla on käytössä sähköinen palvelu, Omasote. Mielenkiintomme kohdistui erityisesti Omasoten viestipalvelun käyttöön asiakastyössä, joten tutkimuksemme kohteeksi tarkentui eriaikainen tekstuaalinen verkkovuorovaikutus. Olemme erityisesti kiinnostuneita työntekijöiden näkemyksistä. Tarkastelemme eriaikaista tekstuaalista verkkovuorovaikutusta dialogisuuden
ja verkkovuorovaikutuksen eri ulottuvuuksien näkökulmista. Tutkimuksemme aineisto
muodostui sähköisellä kyselylomakkeella kerätystä aineistosta, jota olemme analysoineet
määrällisen tutkimuksen kuvailevilla aineiston analyysimenetelmillä sekä laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysin periaatteita noudattaen. Tutkimuksemme kannalta on tarpeen
pohtia myös omaa rooliamme tutkimuksen subjekteina.
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KUVIO 1: Tutkimusasetelma Petri Kinnusen, Anneli Pohjolan ja Reijo Väärälän (1993,
16) tutkimuksen ja tutkimisen yhteisen intressi kuviota soveltaen.

Tutkimuksemme tavoitteena on selvittää, miten asiakkaan ja työntekijän välinen vuorovaikutus rakentuu eriaikaisen tekstuaalisen vuorovaikutuksen avulla Omasoten viestipalvelussa. Tutkimuksellamme haluamme tuottaa tietoa sosiaalialan työntekijöiden näkemyksistä eriaikaisen tekstuaalisen verkkovuorovaikutuksen eri ulottuvuuksista sekä siihen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista sosiaalityön näkökulmasta. Tutkimuskysymyksemme ovat:
1. Miten ja millaiseksi asiakkaan ja työntekijän välinen tekstuaalinen, eriaikainen verkkovuorovaikutus rakentuu?
2. Mitä haasteita ja mahdollisuuksia eriaikaiseen tekstuaaliseen verkkovuorovaikutuksen liittyy?
Tutkimuksemme ei asetu puhtaasti laadullisen tai määrällisen tutkimuksen perinteisiin
vaan siinä sovelletaan triangulatiivista tutkimusasetelmaa. Triangulaatio tarkoittaa Norman K. Denzinin (1989, 235–236) mukaan saman ilmiön monesta eri näkökulmasta tapahtuvaa tarkastelua, jolla pyritään mahdollisimman kokonaisvaltaisen ymmärryksen
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saavuttamiseen. Denzin (mt., 237) jakaa triangulaation neljään erilaiseen tyyppiin, aineistotriangulaatioon, tutkijatriangulaatioon, teoriatriangulaatioon sekä metodiseen triangulaatioon. Aineistotriangulaatio tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa yhdistetään useita erilaisia aineistoja keskenään vastattaessa tutkimuskysymyksiin, esimerkiksi yhdistämällä eri
ajankohtina tehtyjä kysely-, havainnointi- ja päiväkirja-aineistoja liittyen tutkittavaan ilmiöön. Aineistotriangulaatiosta on kyse myös silloin, kun samaan tutkimusongelmaan
liittyen aineistoa kerätään eri toimijoilta, jotka tutkittavan ilmiön kannalta on oleellista.
(Mt., 237–238; ks. myös Eskola & Suoranta 2000, 69; Kinnunen ym. 1993, 20; Patton
2002, 247; Raunio 1999, 340; Tuomi & Sarajärvi 2018, 168; Viinamäki 2007, 181–182;
Brannen 1995, 11–12.) Denzin (1989, 237) kuvaa kirjassaan esimerkkinä tilannetta, jossa
tutkitaan kuolemaa, jolloin voidaan haastatella esimerkiksi kuolevaa itseään ja hänen
omaisiaan sekä hoitajia ja lääkäreitä.
Tutkijatriangulaatiossa kaksi tai useampi tutkija tutkivat samaa ilmiötä toteuttaen koko
tutkimuksen tai sen osa vaiheita yhdessä. Tutkijatriangulaatiota voidaan toteuttaa esimerkiksi hyödyntäen useita havainnoitsijoita aineiston keruussa tai useaa tutkijaa aineiston
analyysivaiheessa. (Denzin 1989, 239; ks. myös Eskola & Suoranta 2000, 69; Kinnunen
ym. 1993, 20–21; Patton 2002, 247; Raunio 1999, 340; Tuomi & Sarajärvi 2018, 168;
Viinamäki 2007, 182–183; Brannen 1995, 11–12.) Oleellista on, että tutkimuksessa mukana olevien on sovittava yhdessä ja yhteisymmärryksessä tutkimuksen eri vaiheisiin
kuuluvat ratkaisut (Eskola & Suoranta 2000, 69). Hyödynsimme tutkijatriangulaation ajatusta koko tutkimuksemme ajan. Yhteisen keskustelun, pohdinnan ja tutkimukseen liittyvien ratkaisujen sekä tehtävien päätösten lisäksi kirjoitimme tutkimuksemme kokonaisuudessaan yhdessä käyttäen google drive -alustaa. Aineiston analyysia teimme osittain
itsenäisesti, yhdistäen molempien tekemiä havaintoja aineistossa keskustellen yhteiseksi.
Tarkemmin kuvaamme tutkijatriangulaation käyttöä analyysivaiheessa luvussa 4.3.
Teoriatriangulaatio tarkoittaa sitä, että tutkittavaa ilmiötä tarkastellaan erilaisista teoreettisista näkökulmista käsin eli tutkimus toteutetaan monitieteellisesti (Denzin 1989, 239240; ks. myös Eskola & Suoranta 2000, 69-70; Kinnunen ym. 1993, 20–21; Patton 2002,
247; Raunio 1999, 341; Tuomi & Sarajärvi 2018, 168; Viinamäki 2007, 183–184; Brannen 1995, 11–12). Samaa ilmiötä tarkastellaan usean tieteenalan teorioiden kautta, esimerkiksi tutkimalla alkoholismia lääketieteen, sosiaalityön ja sosiaalipolitiikan näkökulmasta. Teoriatriangulaatio vaatii aina toteutuakseen monitieteellisen tutkijaryhmän, jossa
jokainen lähestyy tutkittavaa ilmiötä oman tieteenalansa näkökulmasta. Oleellista on, että
tutkimuksessa tutkitaan saman ilmiön eri puolia. (Viinamäki 2007, 183–184.)
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Metodinen triangulaatio tarkoittaa useiden tutkimusmetodien käyttöä aineiston hankinnassa. Sitä voidaan käyttää joko metodin sisäisesti (within -method triangulation) tai metodien välisesti (between -method triangulation/ across -method triangulation). Metodin
sisäinen triangulaatio tarkoittaa sitä, että tutkija hyödyntää yhden metodin eri ulottuvuuksia kysymällä samaa asiaa eri tavoin. Esimerkiksi kyselylomakkeessa samaa asiaa voidaan kysyä erilaisten asteikko kysymysten ja avointen kysymysten avulla. Metodien välisessä triangulaatiossa saman ongelman tutkimiseen käytetään eri tutkimusperinteiden
metodeja. Aineistoa kerätään esimerkiksi haastatteluiden, kyselyiden ja havainnoinnin
avulla. (Denzin 1989, 239; 243–244; ks. myös Raunio 1999, 340–341; Tuomi & Sarajärvi 2018, 168; Viinamäki 2007, 184–185; Brannen 1995, 11.) Metodisen triangulaation
haasteena voi olla kahden aineiston tulosten yhdistäminen merkityksellisellä tavalla, varsinkin jos tulokset aineistoista ovat kovin ristiriitaiset (Creswell & Plano Clark 2007, 66–
67).
Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi (2018, 169) esittävät kirjassaan vielä yhden triangulaation ulottuvuuden, analyysimenetelmien triangulaation. He yhdistävät sen Denzinin esittämään metodologisen triangulaation ajatukseen erottaen kuitenkin aineiston keruun ja
analyysin toisistaan. Analyysimenetelmien triangulaatiolla Tuomi ja Sarajärvi (mt.) tarkoittavat sitä, että hyödyntämällä tilastollisia testejä tai erilaisia laadullisen analyysin menetelmiä, voidaan tutkimuksen tuloksia osoittaa oikeiksi.
Tutkijatriangulaation ohella sovellamme tutkimuksessamme metodista triangulaatiota.
Metodinen triangulaatio toteutuu metodin sisäisesti integroiden laadullista ja määrällistä
lähestymistapaa. Kyselylomakkeemme sisälsi erilaisia asteikollisia kysymyksiä sekä
avoimia kysymyksiä, joiden avulla pyrimme saamaan monipuolisen kuvan tutkittavasta
ilmiöstä (ks. Denzin 1989, 239; 243–244). Metodinen triangulaatio toteutuu tutkimuksessamme Tuomen ja Sarajärven (2018, 169) näkemyksiä mukaillen eli olemme käyttäneet
tutkimuksessamme nimenomaan analyysimenetelmien triangulaatiota hyödyntäen siinä
sekä määrällistä että laadullista metodia (ks. myös Eskola & Suoranta 2000, 70–73; Raunio 1999, 340–341). Laadulliset vastaukset täydentävät ja auttavat ymmärtämään määrällisten vastausten perusteella muodostunutta kuvaa. Raportoimme tutkimuksemme tulokset yhdistäen molempien analyysien tulokset yhtenäisiksi luvuiksi. Useamman metodin
käytöllä analyysivaiheessa pyrimme saavuttamaan kokonaisvaltaisemman ja syvällisemmän ymmärryksen tutkimuksemme ilmiöstä (Denzin & Lincoln 2000, 5; Jokivuori &
Hietala 2007, 180; Viinamäki 2007, 176; Brannen 1995, 23).
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4.2 Lomakekyselyn toteuttaminen
Lomakekyselyn toteutusvaihe rakentui käsitteellistämisestä, tutkimuslomakkeen laadinnasta sekä aineiston keruusta (Ahola 2007, 50). Käsitteellistäminen eli operationalisointi
on monivaiheinen prosessi ja sen tehtävänä on taata mahdollisimman hyvä vastaavuus
teoreettisen ja empiirisen käsitteen välille. Operationalisoinnissa rakennetaan perusta hyvään tulkintaan. (Ahola 2007, 69; Alkula ym. 2002, 75.) Operationalisointi jaetaan neljään osa-alueeseen; käsitteen yleiseen hahmottamiseen ja määrittämiseen, käsitteen osaalueiden määrittelemiseen, teoreettisesta kielestä konkreettiseen arkikieleen siirtymiseen
sekä operationalisoinnin tarkkaan kuvaamiseen. (Alkula ym. 2002, 75–76.) Aluksi perehdyimme monipuolisesti tutkimuksemme ilmiöstä aiemmin tehtyihin tutkimuksiin sekä
dialogisuuden ja verkkovuorovaikutuksen käsitteisiin. Määrittelimme käsitteet ja niiden
väliset yhteydet ja rakensimme tutkimuksemme teoreettisen viitekehyksen. (Ahola 2007,
51; Alkula ym. 2002, 75.)
Tutkimuksemme keskeisiksi käsitteiksi teorian pohjalta muodostui dialogisuus ja eriaikaisen verkkovuorovaikutuksen ulottuvuudet. Dialogisuutta käsittelimme verkkovuorovaikutuksen ulottuvuuksien, tekstuaalisuuden, verkkovuorovaikutuksen prosessimaisuuden ja siihen vaikuttamassa olevien sosiokulttuuristen tekijöiden, kautta. Tutkimuksemme kannalta oleellisten käsitteiden määrittelyn teimme ennen operationalisointia. Käsitteiden määritteleminen on Pentti Jokivuoren ja Risto Hietalan (2007, 10; 182–183) mukaan kvantitatiivisessa tutkimuksessa operationalisoinnin perusta ja siinä onnistuminen
vaatii syvällistä perehtymistä aihetta käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen. Heidän (mt.,
182–183) mukaansa teoreettiset, abstraktit, käsitteet pitää saada määriteltyä sellaisiksi käsitteiksi, joita pystytään mittaamaan eli toisin sanoen käsitteet pitää saada operationalisoitua konkreettisiksi kysymyksiksi tai väittämiksi (mt., 19; 195; Alkula ym. 2002, 80–
82).
Kävimme läpi tutkimuksemme teoreettista viitekehystä keräten tutkimuskirjallisuudesta
dialogisuuteen ja eriaikaiseen verkkovuorovaikutukseen liittyen keskeiset elementit, joiden ajattelimme parhaiten vastaavan asettamiimme tutkimuskysymyksiin. Tämän jälkeen
purimme teoreettista viitekehystä pienempiin, konkreettisiin osa-alueisiin ja siirryimme
teoreettisesta kielestä arkikielellisiin ilmaisuihin. (Ahola 2007, 51; Alkula ym. 2002, 76;
80; Jokivuori & Hietala 2007, 183; Vastamäki 2015, 130; Vilkka 2007, 37–38.) Esimerkiksi verkkovuorovaikutuksen prosessimaista luonnetta lähdimme käsitteellistämään kysymysten muotoon kuvion 2 kaltaisesti miettimällä prosessimaisuuden eri ulottuvuuksien
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kohdalla dialogisen vuorovaikutuksen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä. Esimerkiksi
viestin vastaamiseen liittyy eriaikaisuus, non-verbaalinen viestinnän puuttuminen, palaute sekä käytetty kieli. Käytetty kieli jaettiin kielen muotoon ja tekstin sisältöön liittyviin osiin. Käytetyn kielen muoto jakaantui yleis-, puhe- ja ammattikieleen sekä hymiöihin.

KUVIO 2. Esimerkki käsitteiden operationalisoinnista.

Operationalisoinnin avulla rakensimme tutkimuksessamme käytettävät kysymykset ja
väittämät. Huolellinen operationalisointi takaa sen, että aineiston kerääminen kyselynä
tuottaa tutkimusongelmaamme liittyen olennaista ja käyttökelpoista tietoa eli saamme mitattua sitä mitä haluamme. (Heikkilä 2014, 45–46; Jokivuori & Hietala 2007, 10–11; 182.)
Kyselylomake rakennettiin Webropol -ohjelmaa käyttäen selkeäksi ja rakenteelliseksi kokonaisuudeksi. Jaoimme kyselylomakkeelle tulevat kysymykset kolmeen osioon. Ensimmäinen osio sisälsi Omasoten viestipalvelun käyttöön liittyvät kysymykset, joiden tavoitteena oli myös viritellä ja lämmitellä vastaajaa aiheeseen. Toinen osio rakentui vuorovaikutukseen ja erityisesti dialogisen verkkovuorovaikutuksen ympärille. Kolmas osio sisälsi taustakysymyksiä, jotka tietoisesti jätimme kyselyn loppuun. Kyselyn rakenteella
pyrimme siihen, että vastaajien olisi helpompaa hahmottaa kyselyn juoni ja päästä sisälle
tutkimuksessa käytettävään kieleen sekä vastaamisen vireystila olisi parhaimmillaan asiasisältöön liittyvien kysymysten kohdalla. Yksittäiset kysymykset muotoiltiin niin, että
niillä kysyttiin vain yhtä asiasisältöä huomioiden tutkimuksemme tiedon tarpeet. (Ahola
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2007, 56–58; Alkula ym. 2002, 131–135; 137; Heikkilä 2014, 46–47; Selkälä 2013, 118;
Vilkka 2007, 71–78.) Kysymyksistä suurimman osan rakensimme niin, että vastaajan
käyttökokemuksella ei ollut merkitystä kysymyksiin vastaamisessa. Osa kysymyksistä oli
osoitettu pelkästään niille vastaajille, jotka ovat käyttäneet Omasoten viestipalvelua. (ks.
liite 1.)
Kyselylomake sisälsi yhden avoimen ja yhden sekamuotoisen kysymyksen avoimella
vastaustilalla sekä strukturoituja kysymyksiä. Suurimmaksi osaksi hyödynsimme asenneasteikollisia kysymyksiä. Avointen kysymysten avulla saimme kerättyä laadullista aineistoa, jonka analysoimme sisällönanalyysin periaatteita noudattaen. Avoimia kysymyksiä käytimme, koska halusimme saada vastaajien näkemyksiä vapaamuotoisemmin ennen
strukturoituja kysymyksiä. Sijoitimme avoimet kysymykset tarkoituksella kyselyn toisen
osion alkuun, jotta vastaajien ajatukset dialogisesta vuorovaikutuksesta verkossa ilmaisevat paremmin vastaajien omia näkemyksiä sisältäen mahdollisesti uusia näkökulmia tutkittavaan ilmiöön. (Heikkilä 2014, 47–48; Vilkka 2007, 62; 68.) Strukturoituja kysymyksiä käytimme sellaisissa kysymyksissä, joissa vastausvaihtoehdot olivat etukäteen helposti rajattavissa. Toisaalta halusimme myös nopeuttaa kyselyyn vastaamista. (Heikkilä
2014, 49.)
Asenneasteikollisissa kysymyksissä käytimme pääasiassa Likertin asteikkoa ja yhdessä
kysymyksessä Osgoodin asteikkoa. Likertin asteikon rakensimme 5-portaiseksi lisäten
siihen myös vaihtoehdon “en osaa sanoa” kuudenneksi, niille vastaajille, joilla ei ole kokemusta väittämään liittyvästä asiasta. Osgoodin asteikko käytimme numerointia 1-5,
asettaen asteikon ääripäihin toisilleen vastakkaiset adjektiivit. (Heikkilä 2014, 51–52;
Vilkka 2007, 46–47.) Muutamia tutkittavaa ilmiötä koskevia asioita kysyimme tarkoituksella toiseen kertaan kysymyslomakkeen eri kohdissa, jotta voimme arvioida vastaajien näkemysten johdonmukaisuutta (Heikkilä 2014, 54).
Kirjoitimme jokaisen kysymyksen yhteyteen selkeät vastausohjeet. Kyselylomakkeen lisäksi laadimme saatekirjeen (ks. liite 2.), jolla motivoimme vastaajia vastaamaan kyselyyn. Saatekirjeessä esittelimme itsemme sekä kerroimme lyhyesti tutkimusongelmamme, tutkimuksen tavoitteen sekä tarkoituksen. Kerroimme myös, miten aineistoa käsitellään tutkimuksessa ja sen toteuttamisen jälkeen. (Alkula ym. 2002, 137; Heikkilä
2014, 59; Vilkka 2007, 80–88.) Anja Aholan (2007, 67) mukaan avoin lähestyminen sekä
tutkimuksen hyvä esittely ja perustelu voivat lisätä vastaus innokkuutta sekä parantaa
jopa aineiston sisällöllistä laatua.
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Ennen varsinaisen kyselyn toteuttamisesta, teimme koekyselyn lähettämällä kyselylomakkeen vastattavaksi Kainuun soten kehittäjäsosiaalityöntekijälle, perhepalveluiden
johtajalle sekä Omasoten kehittämisestä vastaaville työntekijöille (Ahola 2007, 64–65;
Heikkilä 2014, 58; Vilkka 2007, 78). Laitoimme koekyselyn myös tutkimuksen ohjaajalle
sekä muille graduseminaariin osallistuville opiskelijoille. Pyysimme koekyselyyn vastanneilta kommentteja mittareiden toimivuudesta sekä sähköisen kyselylomakkeen toimimisesta. Pyrimme koekyselyn avulla varmistamaan sen, että kysymyksemme ja ohjeistukset
ovat selkeitä sekä niiden vastausvaihtoehdot ovat toimivia ja ymmärrettäviä. (Heikkilä
2014, 58; Vilkka 2007, 78). Koekyselystä saatujen kommenttien pohjalta muokkasimme
kyselylomaketta, yhdistämällä liian samanlaisia vastausvaihtoehtoja ja vaihtamalla kysymysten järjestystä. Osa koekyselyn vastaajista koki kyselyn pitkäksi ja melko raskaaksi,
joten tiivistimme kyselyä hieman. Joiltakin osin kommenteista huolimatta pysyimme alkuperäisessä suunnitelmassa perustellen valintaa teoriapohjalla. Esimerkiksi kielen muotoon ja sisältöön liittyvissä kysymyksissä koevastaajat kokivat, että vaihtoehtoja oli liikaa. Emme kuitenkaan vähentäneet vaihtoehtoja, koska tekstuaalisuus ja kielen ulottuvuudet ovat keskeisiä verkkovuorovaikutuksen dialogisuutta rakentavia tekijöitä ja näin
oman tutkimuksemme kannalta oleellisia (ks. Bahtin 1991, 265; Rahikka 2015, 41–43;
48; 95–97; Vološinov 1990, 106–107; 117).
Varsinainen kysely lähetettiin vastaajille sähköpostilla 9.2.2018. Sähköpostiviesti toimi
kyselymme saatekirjeenä ja sisälsi julkisen Webropol-linkin kyselyyn (ks. esimerkiksi
Valli 2015a, 84; 93–94; Valli & Perkkilä 2015, 109–111), jolloin vastaajien IP-osoitteista
ei syntynyt rekisteriä. Julkisen linkin käyttöön liittyy tutkimuksen kannalta riski siitä, että
vastaajat voivat halutessaan vastata kyselyyn useaan kertaan vaikuttaen näin tuloksiin.
Tutkimuksemme kannalta arvioimme riskin vähäiseksi, koska kysely suunnattiin työntekijöille. Sähköpostin jakelusta vastasi organisaation työntekijä, jolloin tutkimukseen ei
syntynyt henkilörekisteriä ja vastaajien anonyymius säilyi. Toteutimme kyselyn sähköisenä, koska jokainen työntekijä on varmimmin tavoitettavissa sähköpostitse kuin postitse
lähetettävällä lomakkeella. Ajattelimme myös, että sähköiseen kyselyyn on myös nopeampaa ja vaivattomampaa vastata (Räsänen & Sarpila 2013, 69–72; Valli & Perkkilä
2015, 109.) Sähköisen kyselyn toteuttaminen oli kustannuksiltaan huomattavasti edullisempi kuin postitse lähetettävä lomake. Sähköpostilla oli myös helpompi muistutella vastaajia vastaamisesta. (Räsänen & Sarpila 2013, 74; Valli & Perkkilä 2015, 109; Vilkka
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2007, 28.) Sähköisenä toteutettavan kyselyn suurena etuna oli myös se, että kerätty aineisto oli suoraan sähköisessä muodossa ja oli näin helposti siirrettävissä analysointiohjelmaan (Miettinen & Vehkalahti 2013, 84; Valli & Perkkilä 2015, 110).
Kysely lähetettiin kaikille Kainuun soten sosiaalipalveluiden työntekijöille, joilla on työssään käytössä Omasote-sähköinen palvelu (N=110). Tutkimuksessamme ei tarvinnut
suunnitella otantamenetelmää, koska tutkimuksemme perusjoukko oli verrattain pieni.
Toteutimme tutkimuksen kokonaisotannan periaatteiden mukaisesti suuntaamalla tiedon
keruu kaikille (Ahola 2007, 55; Vilkka 2007, 52). Tavoitteena oli saada mahdollisimman
laaja ja kattava kuva työntekijöiden näkemyksistä. Erilaiset ammattiryhmät, ohjaajat, sosiaalityöntekijät ja esimiehet, tekevät asiakastyötä omasta työtehtävästään käsin omaten
erilaiset ammatilliset tietopohjat. Vastausaikaa annettiin 23.2.2018 saakka. Vastausajan
loppupuolella vastauksia kyselyyn oli tullut vain muutama, jolloin päätimme laittaa 20.2.
ensimmäisen muistutusviestin. Vastausajan päättyessä vastauksia oli 17, jolloin päätimme ottaa yhteyttä tutkimustamme ohjaavaan opettajaan ja päädyimme jatkamaan vastausaikaa ja kysymään Kainuun soten mahdollisuutta laittaa vielä muistutusta kyselyyn
vastaamisesta esimiesten kautta. Uusi muistutus lähti 27.2. ja vastausaikaa jatkettiin 12.3.
saakka. Laitoimme vielä 7.3. ja 12.3. muistutusviestin jatkaen vastausaikaa 14.3. saakka.
Syynä jatkamiseen oli hiihtoloman sijoittuminen vastausajan puitteisiin, jolloin moni
työntekijä oli lomalla. Kyselyyn vastasi lopulta 37 työntekijää (n=37). Tutkimukseemme
vastasi 33,6 prosenttia kyselyn saaneista. Tutkimuksemme vastaajajoukon pienuudesta
johtuen esittelemme saadut tulokset vastaajien määrillä. Prosenttien käyttö pienissä vastaajamäärissä voi synnyttää vääränlaisen kuvan tuloksista. Esimerkiksi kuviossa 6 yksi
vastaaja on prosentteina kolme, jolloin lukijalle voi muodostua virheellinen kuva vastaajien määrästä. (Valli 2015b, 230–232; 234.)

4.3 Aineiston analyysi ja vastaajien kuvaus
Aloitimme aineiston käsittelyn siirtämällä tulokset Webropol-ohjelmasta SPSS-ohjelmaan. Kävimme aineiston läpi tutustuen siihen, jonka jälkeen määrittelimme muuttujat
antaen niille nimet sekä tunnukset (Heikkilä 2014, 121–124; Vilkka 2007, 113–114). Tämän jälkeen annoimme muuttujille arvot ja määrittelimme puuttuvaksi arvoksi “en osaa
sanoa” niihin kysymyksiin, joissa se oli vaihtoehtona. Lisäksi määrittelimme muuttujien
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mitta-asteikot sekä tyypit avoimiin ja numeerisiin muuttujiin (Heikkilä 2014, 122; 127).
Tarkistimme, että muuttujien nimet ja arvot sekä kyselylomakkeen vaihtoehdot vastaavat
toisiaan välttääksemme tulkintavirheet analyysivaiheessa (Vilkka 2007, 114). Keskeistä
on hahmottaa aineiston havaintoyksikkö, muuttujat ja arvot (Jokivuori & Hietala 2007,
13). Havaintoyksikkö on kyselytutkimuksessa yleensä kyselyyn vastannut ihminen,
muuttujat ovat yksilöstä mitattuja ominaisuuksia ja arvot ovat eri muuttujien luokkia. Tutkimuksemme kannalta tarkoituksenmukaista oli tarkastella aineistoa muuttujaorientoituneesti, koska mielenkiinnon kohteenamme on ilmiö, eivät yksittäiset tapaukset. (Mt.)
Ennen tarkempaa analyysia kävimme aineiston läpi tarkistaen, että aineiston valmisteluvaiheessa ei ollut tullut näppäilyvirheitä. Aloitimme kvantitatiivisen aineiston käsittelyn
ottamalla frekvenssijakaumat sekä muuttujakohtaiset minimi- ja maksimiarvot sekä keskiarvon ja -hajonnan kaikkien muuttujien osalta (Heikkilä 2014, 128). Silmäilimme aineiston läpi tarkistaen, että jokaisen muuttujan arvot sijoittuivat kyselymme vastausvaihtoehdoissa olleiden arvojen alueelle sekä saadaksemme kuvan muuttujista (Alkula ym.
2002, 151; Heikkilä 2014, 128; 162; Vehkalahti 2014, 55). Yhteisen työskentelyn jälkeen
teimme kaikista muuttujista yksinkertaisia pylväskuvioita, joita tarkastelimme itsenäisesti poimien tutkimuksemme kannalta kiinnostavia havaintoja. Kirjoitimme kuvioita
auki tahoillamme hyödyntäen Google Drive -alustaa. Kuvioiden auki purkamisen jälkeen
kävimme yhteistä keskustelua havainnoista ja päätimme, mitä ja miten lopullisessa tutkimusraportissa esitetään. Yhdistimme molempien kirjoittamia ajatuksia yhteiseksi pohdinnaksi.
Perustarkastelun jälkeen teimme uudelleenluokittelun syntymävuodesta siten, että yhdistimme syntymävuodet kymmenen vuoden välein. Uudelleenluokittelimme myös työkokemusvuodet kymmenen vuoden välein helpottaaksemme analysointia ja selkeyttääksemme muuttujan kuvausta. (Heikkilä 2014, 129; Vehkalahti 2014, 53; 64.) Muodostimme kaikista taustamuuttujista frekvenssijakaumat ja muuttujaa parhaiten kuvaavat
graafiset kuviot sukupuolta lukuun ottamatta (Heikkilä 2014, 149). Graafisten kuvioiden
avulla esittelemme tutkimuksemme vastaajat. Tutkimuksessamme esitetyt kuviot teimme
ensin SPSS-ohjelmalla tai siirtämällä muuttujien arvot Excel -taulukkolaskentaohjelmaan. Viimeistelimme SPSS -ohjelmalla tehdyt kuviot tutkimuksemme raporttiin Wordtekstinkäsittelyohjelmalla kuvioiden ulkoasun selkeyttämiseksi.
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Kuviosta 3 näkyy vastaajien työskentely vastuualueittain, vastaajista 20 työskentelee aikuissosiaalipalveluiden, 12 vammaispalveluiden ja kolme lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualueilla sekä kaksi vastaajista työskentelee hallinnollisissa tehtävissä. Vastaajista yhteensä 21 työskentelee sosiaaliohjaajina tai sosiaalityöntekijöinä. Kuntouttavan
työtoiminnan sekä työ-ja päivätoiminnan ohjaajina työskentelee yhteensä kahdeksan. Esimiestehtävissä vastaajista työskentelee kaksi ja muissa tehtävissä yhteensä kuusi. (Ks.
liiteosa taulukko 1.) Vastaajien painottuminen aikuissosiaalipalveluihin johtunee siitä,
että Omasoten viestipalvelu on ollut heillä pisimpään käytössä.

2
3

Aikuissosiaalipalvelut
Vammaispalvelut

12

20

Lapsiperheiden
sosiaalipalvelut
Muut palvelut

KUVIO 3. Vastaajat vastuualueittain. (n=37)
Kuviosta 4 näkyy vastaajien ylin suoritettu koulutus. Vastaajista 18 on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon eli ammattikorkeakoulu- tai kandidaatin tutkinnon. Ylemmän
korkeakoulun, maisterin tutkinnon, suorittaneita vastaajista on yhdeksän. Keskiasteen
(ammatillinen perustutkinto) ja alimman korkea-asteen (sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja) tutkinnon suorittaneita vastaajissa on yhteensä 10.
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6

9

ylempi korkeakoulu

4

alempi korkeakoulu
alin korkea-aste
keskiaste

18

KUVIO 4. Vastaajien ylin koulutus. (n=37)
Kuviosta 5 näkyy vastaajien työkokemus uudelleenluokiteltuna. Suurin osa vastaajista,
15, on työskennellyt alle kymmenen vuotta sosiaalialalla. Vastaajista yhdeksällä työkokemusta on 10–19 vuotta. Pitkän työuran tehneitä vastaajista on yhteensä 13. Vastaajista
naisia oli 34, miehiä kaksi ja muun sukupuolisia yksi. Vastaajista valtaosa (29 henkilöä)
on syntynyt 60- ja 70-luvulla. Tätä vanhempia, 50-luvulla syntyneitä, vastaajista oli viisi
ja nuorempia, 80-luvulla syntyneitä, oli kolme. (Ks. liiteosa kuvio 1.)

5
0-9 vuotta
15

8

10-19 vuotta
20-29 vuotta

9

KUVIO 5. Vastaajien työkokemus sosiaalialalla. (n=37)

30-39 vuotta
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Yhdistimme Omasoten viestipalvelun käyttökokemuksen ja käytön tiheyden samaan yhteenvetotaulukkoon. Kuviossa 6 näkyy vastaajien Omasoten viestipalvelun käytön tiheyden ja käyttökokemuksen yhteys. Kuviosta on selkeästi nähtävillä, että kukaan vastaajista
ei käytä viestipalvelua asiakkaiden kanssa työskennellessä päivittäin tai lähes päivittäin
vaan suurin osa vastaajista (17) käyttää sitä harvemmin kuin kuukausittain tai ei käytä
sitä ollenkaan (10). Vastaajista vain viisi käyttää viestipalvelua yhdestä kolmeen kertaan
viikossa ja yhtä monta vastaajaa käyttää sitä yhdestä kahteen kertaan kuukaudessa. Sillä
kuinka kauan Omasote on ollut vastaajilla käytössä, ei ole juurikaan vaikutusta käytön
tiheyteen. Suurin ero on nähtävissä ei-käyttäneiden osuudessa, joita on eniten vähän käyttökokemusta omaavien vastaajien joukossa. Syyt käyttämättömyyteen olivat vastaajien
mielestä asiakkaiden osaamattomuus viestipalvelun käyttöön (2) ja yhteydenottojen
puute viestipalvelun kautta (5). Kolme vastaajista ei ollut määritellyt syytä. Omasoten
viestipalvelu on ollut suurimmalla osalla vastaajista käytössä alle kaksi vuotta, joten käyttökokemusta ei ole ehtinyt vielä pitkältä ajalta kertyä. Tutkimuksemme kannalta vähäinen
käyttökokemus ja yhtä lailla vähäinen käytön tiheys tarkoittavat sitä, että suurin osa kyselyyn vastaajista vastasi kyselyyn hyvin pienellä käytännön kokemuksella ja siitä johtuen vastaukset kuvaavat enemmän työntekijöiden näkemyksiä ja ajatuksia sähköisistä

Viestipalvelun käyttökokemus

palveluista ylipäätään.

yli 3 v 0

2

10
en ole käyttänyt

yli 2,5-3 v 0 1 0
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2
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0

1

4

yli 1-1,5 v

3
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2
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1-2 krt kuukaudessa
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3
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6

1-3 krt viikossa

0

7
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8

päivittäin tai lähes päivittäin

9 10

lukumäärä

KUVIO 6. Vastaajien Omasoten viestipalvelun käyttökokemuksen ja käytön tiheyden yhteys. (n=37)
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Vastaajien viestipalvelun käytön osalta vastauksista löytyi ristiriita. Kyselylomakkeessa
kysyttiin viestipalvelun käyttöä kahdessa eri kohdassa. Toisessa kohdassa viestipalvelun
käyttöä kysyttäessä kyllä ja ei vaihtoehdoilla 13 vastaajaa vastasi ei ja 24 kyllä. Kuvion
6 mukaan viestipalvelua asiakkaiden kanssa työskentelyssä ei käyttäneitä oli 10 ja käyttäneitä 27. Tarkastelimme ristiriitaa ristiintaulukoimalla vastausten jakautumista molempien kysymysten osalta suhteessa vastuualueeseen ja työtehtäviin, jotka eivät selittäneet
asiaa. Tarkastelimme myös vastauksia vastaajittain ja huomasimme, että vastaajista viisi
oli vastannut kysymyksiin ristiriitaisesti vastaten ensin käyttäneensä viestipalvelua ja
myöhemmin ei käyttäneensä. Vastaajista kaksi oli ensin vastannut ei käyttävänsä ja myöhemmin käyttävänsä. Vastausten ristiriita johtunee väärin ymmärretyistä kysymyksistä.
Ohjeistuksesta huolimatta näyttäisi siltä, että vastaajat ovat vastanneet Omasoten viestipalvelun käyttöön osittain oman henkilökohtaisen, ei työtehtäviin liittyvän, käytön pohjalta. Toinen selittävä tekijä voi olla se, että osa vastaajista on ymmärtänyt kysymyksen
Omasoten käytöstä koskemaan koko Omasoten käyttöä eikä pelkästään viestipalvelua.
(Ks. liiteosa taulukko 2.)
Pienestä aineistosta johtuen tutkimuksemme analyysissä hyödynnetään vain kuvailevia
aineiston analyysimenetelmiä. Muuttujien välisiä yhteyksiä ja riippuvuuksia toisistaan
emme voineet tutkia, koska vähäisestä vastaajamäärästä johtuen emme voi saada luotettavaa kuvaa esimerkiksi taustamuuttujien vaikutuksesta vastauksiin. (Heikkilä 2014, 192;
Jokivuori & Hietala 2007, 14; Vilkka 2007, 17; 119–120.) Analyysin tavoitteena on saada
aineiston analyysin, teorian ja empirian vuoropuhelun sekä siitä polveutuvan tulkinnan
avulla vastaukset asetettuihin tutkimuskysymyksiin.
Analysointivaiheessa loimme Omasoten käyttöön liittyvistä muuttujien arvoista yksinkertaiset keskiarvo -pylväät, jotka asetimme keskiarvojen mukaan suuruusjärjestykseen
(ks. esimerkiksi liiteosa kuvio 2). Keskiarvot on laskettu niin, että niissä on huomioitu
kaikki annetut vastaukset. Keskiarvo -pylväiden avulla mahdollistui usean, samaan kysymykseen kuuluvan muuttujan, yhtäaikainen tarkastelu (Heikkilä 2014, 150–152). Keskiarvot antavat tutkimuksemme kannalta riittävän kuvan siitä, mihin työntekijät itse käyttävät viestipalvelua sekä mihin arvioivat asiakkaiden käyttävän sitä. Huomioimme keskiarvojen esittämisessä mahdolliset vinoumat tarkistamalla normaalijakaumat (Valli
2015b, 235–237).
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Keskiarvo -pylväiden lisäksi muodostimme jakaumataulukon kysymyksien muuttujista,
jolloin kokonaisuus vastaajien antamista arvoista on nähtävissä samasta kuviosta (ks. esimerkiksi liiteosa kuvio 3). Vastaajien vähyydestä johtuen viisiportainen arvojen luokittelu tulosten esittämisessä sekä tulkinnassa osoittautui hajanaiseksi ja yksittäisen arvoluokan merkitys tutkimuksemme tuloksille oli vähäistä. Tästä johtuen muutimme kyselymme viimeisen sisällöllisen kysymyksen väittämiä lukuun ottamatta muuttujien arvojen luokittelun kolmiportaiseksi yhdistämällä arvot 1 ja 2 arvoksi 1 ja arvot 4 ja 5 arvoksi
3 sekä muuttamalla arvon 3 arvoksi 2. Vaihtoehto en osaa sanoa jätettiin omaksi arvokseen niissä kysymyksissä, joissa se oli vastaajilla käytettävissä. Kolmiportaisella luokittelulla pyrimme tulosten selkeyttämiseen (Heikkilä 2014, 154; Valli 2015b, 229) ja tulkinnan kokonaisvaltaisemman kuvan saamiseen. Arvojen uudelleen luokittelun jälkeen
teimme muuttujista yksinkertaiset jakaumataulukot, jotka esitämme tuloksissa Excel-ohjelmalla tehtyjen kuvioiden avulla (ks. esimerkiksi liiteosa kuvio 6). Viimeisen väittämiä
sisältävän kysymyksen arvot jätimme viisi portaiseksi, koska halusimme tuloksissamme
esittää arvojen todellisen jakautumisen ja verrata samasta asiasta esitettyjä väitteitä toisiinsa. Kyselyn väittämistä otimme aluksi frekvenssijakaumat, jonka jälkeen muodostimme muuttujista pylväskuviot (Heikkilä 2014, 150; Vilkka 2007, 139). (Ks. esimerkiksi
liiteosa kuvio 4.)
Käytimme kyselyn yhdessä kysymyksessä Osgoodin asteikkokysymystä (Heikkilä 2014,
51–52; Vilkka 2007, 46–47). Muutimme arvojen luokittelun viisiportaisesta asteikosta
kolmiportaiseksi yhdistämällä arvot 1 ja 2 kielteinen vaikutus -luokaksi ja arvot 4 ja 5
myönteinen vaikutus -luokaksi. Arvon kolme jätimme omaksi luokakseen, koska sen valinneet vastaajat ovat kokeneet, että viestipalvelun käyttöönotolla ei ole ollut juurikaan
vaikutusta heidän työhönsä kyseisten vastinparien osalta. Kolmiportaisella luokittelulla
pyrimme siihen, että saimme aineistosta esille selkeämmin sen, onko viestipalvelu vaikuttanut selkeästi kielteisesti tai myönteisesti vastaajien työskentelyyn (Valli 2015b, 228–
229). Kuvio tehtiin Excel-ohjelmalla. (Ks. kuvio 10.)
Yhden kysymyksen osalta siirsimme vastaukset Webropol-ohjelmasta suoraan Word-tiedostoon ja muokkasimme taulukon tyyliasetuksia (ks. liiteosa taulukko 3). Vastausten
analysointi SPSS-ohjelmalla ei onnistunut, mikä johtui taitamattomuudestamme Webropol -ohjelman käytössä, jonka vuoksi kysymys rakentui huonosti analyysia ajatellen. Kysymyksestä, jossa pyysimme vertaamaan kasvokkaisen ja verkkovuorovaikutuksen eroja,
muodostimme pylväskuvion (ks. kuvio 14) ja asetimme ne järjestykseen, jossa eniten
eroava osa-alue oli ylimpänä.
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Aineistomme avointen vastausten osuus jäi suhteellisen pieneksi. Kyselylomakkeemme
ohjasi jokaisen vastaajan vastaamaan yhteen avoimeen kysymykseen ja osa vastaajista
vastasi siihen hyvin lyhyesti tai ei ollenkaan. Sekamuotoisesta kysymyksestä saimme jonkin verran lisää laadullista aineistoa. Aineistoa kertyi yhteensä 11 liuskaa. Jari Eskolan
(2015, 188) mukaan laadullista aineistoa voidaan analysoida aineistolähtöisesti, teoriasidonnaisesti tai teorialähtöisesti. Tutkimuksemme avointen kysymysten analyysi on
teoriasidonnaista, joka tarkoittaa sitä, että analyysissa hyödynnetään jo tiedettyä teoreettista näkemystä (mt.). Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi (2018, 109) käyttävät teoriasidonnaisesta analyysistä nimitystä teoriaohjaava analyysi, joka kuvaa hyvin tutkimuksemme
analyysin teorian ja aineiston suhdetta. Käytämme jo tiedettyä tietoa analyysimme apuna
ja ohjaavana tekijänä pyrkien löytämään tutkimuksemme aineistosta keskeiset, verkkovuorovaikutukseen liittyvät ulottuvuudet (Kiviniemi 2015, 83; Tuomi & Sarajärvi 2018,
109–110). Lisäksi pyrimme löytämään uusia näkemyksiä verkkovuorovaikutuksen rakentumisesta sähköisessä palvelussa (Tuomi & Sarajärvi 2018, 110) ja näin syventämään
jo tiedettyä.
Varsinaisen analyysin toteutimme teoriaohjaavan sisällönanalyysin ajatuksia noudattaen.
(Tuomi & Sarajärvi 2018, 133). Aineistomme pienuudesta johtuen tutkimuksessamme ei
voida toteuttaa perusteellista sisällönanalyysia vaan pikemminkin voidaan puhua teoriaohjaavan sisällönanalyysin periaatteiden noudattamisesta aineiston käsittelyssä (mt.,
145–146). Tällä tavoin saimme avointen kysymysten vastauksista syvempää näkemystä
vastaajien ajatuksista. Teoriaohjaavassa analyysissä pyritään abduktiiviseen päättelyyn,
joka tarkoittaa Tuomen ja Sarajärven (2018, 110) mukaan sitä, että tutkijoiden ajattelussa
vuorottelevat valmiit mallit ja aineistolähteisyys, joita pyritään yhdistelemään toisiinsa.
Martti Grönforsin (1982, 33–37; 148) mukaan abduktiivinen päättely perustuu siihen, että
tulkintaa tehdyistä havainnoista ohjaa aina jokin johtolanka tai tutkijan ajatus ja tieto tutkittavasta ilmiöstä. Johtolankojen ja jo tiedetyn tiedon ohjaamana tutkija tarkastelee keräämäänsä aineistoa ja muodostaa uusia näkemyksiä tutkittavasta ilmiöstä (mt.). Grönforsin (mt., 34) mukaan abduktiivisen päättelyn avulla on mahdollista päästä tehokkaasti
käsiksi käytännön tasolla esiintyvään logiikkaan, jonka Grönfors (mt.) esittää olevan tieteen tehtävä.
Lomakekyselyn avointen vastausten analyysi aloitettiin siirtämällä vastaukset Word -tiedostoksi. Jokainen vastaus numeroitiin vastaajittain (V1, V2, V3), pystyäksemme seuraamaan analyysin vaiheita alkuperäisiin ilmaisuihin saakka ja hyödyntämään vastauksia
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anonyymisti esitellessä tuloksia (Ronkainen ym. 2011, 118). Korjasimme samalla alkuperäisten ilmausten selkeät kirjoitusvirheet huomioiden sen, että vastaajan alkuperäisen
ilmauksen sisältö ei muuttunut. Numeroinnin jälkeen luimme avoimet vastaukset läpi
tutustuen aineistoon. Teoriaohjaava sisällönanalyysi rakentuu aineiston pelkistämisestä
(redusointi), ryhmittelystä (klusterointi) sekä käsitteellistämisestä (abstrahointi) (Tuomi
& Sarajärvi 2018, 122–125). Pelkistäminen tarkoittaa sitä, että kirjalliseen muotoon saatetusta aineistosta etsitään tutkimuksemme kannalta olennaiset ilmaukset. Olennaiset ilmaukset pelkistetään yksinkertaisiksi ja selkeiksi koodeiksi. (Patton 2002, 463; Tuomi &
Sarajärvi 2018, 122–123.)
Teimme molemmat pelkistämisen vaiheen itsenäisesti, koska se mahdollisti monipuolisemmat havainnot aineistosta. Jokainen tutkija lukee aineistoaan oman johtolangan ohjaamana (Grönfors 1982, 34), jolloin kahden tutkijan tarkastelulla voidaan saavuttaa merkittäviä oivalluksia vertailemalla ja keskustelemalla valittujen ilmausten eroista ja yhteneväisyyksistä (Patton 2002, 464). Toinen meistä oli tarkastellut aineistoa ja pelkistänyt
sitä selkeästi enemmän sosiaalipalveluiden rakenteiden tasolla ja toisen havainnot keskittyivät yksilötasolle. Esimerkiksi viestipalvelun verkkovuorovaikutteisuutta toinen oli tarkastellut palvelun saatavuuden ja asiakkaan mahdollisuuksien näkökulmasta ja toinen
työntekijöiden näkökulmasta ajatellen enemmän viestipalvelua työvälineenä kuin palveluna. Pelkistämisen jälkeen käydyssä yhteisessä keskustelussa yhdistimme molempien
ajatukset yhdistäen molempien tarkastelun näkökulmat. Yhteisessä keskustelussa huomasimme myös, että molemmilla ajattelua oli ohjannut työntekijöiden vastauksista heijastuva epäilevä suhtautuminen viestipalveluun. Tästä johtuen kävimme vielä aineiston yhdessä läpi pelkistäen joitakin ilmaisuja uudelleen.
Seuraavassa vaiheessa yhdistimme molempien pelkistetyt ilmaukset ryhmiksi ja muodostimme niistä alaluokkia (ks. kuvio 7), nimeten ne sisältöä kuvaaviksi (Tuomi & Sarajärvi
2018, 123–124).

50

KUVIO 7. Esimerkki aineiston pelkistämisestä ja ryhmittelystä.
Käsitteellistämisen vaiheessa toimme analyysiin teoreettisesta viitekehyksestä muodostuneita käsitteitä, yläluokkia, joihin vertasimme alaluokkia muodostaen niistä yhdistäviä
luokkia (Tuomi & Sarajärvi 2018, 109–110; 125; 132–133). (Ks. kuvio 8.) Sisällönanalyysin periaatteita noudattaen järjestimme kerätyn aineiston selkeäksi, vuorovaikutusta
sähköisissä palveluissa hyvin kuvaavaksi, tiiviiksi kokonaisuudeksi (mt.,117), jota käyttäen johdimme osan tutkimuksemme johtopäätöksistä eli tuloksista (vrt. Grönfors 1982,
161).

KUVIO 8. Esimerkki ryhmiteltyjen käsitteiden ja tutkimuksen teorian yhdistämisestä.
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Avointen kysymysten analyysin tuloksena muodostui kaksi yhdistävää tekijää, vuorovaikutuksen muuttuvat toimintaympäristöt ja tekstuaalisen eriaikaisen verkkovuorovaikutuksen dialogisuus. Tutkimuksemme tulosluvut rakentuivat yhdistävien tekijöiden pohjalle. Vuorovaikutuksen muuttuvia toimintaympäristöjä tarkastelemme sosiokulttuuristen
tekijöiden sekä teknologisten ja sosiaalityöllisten viitekehyksien kohtaamisen näkökulmasta. Tekstuaalinen eriaikainen verkkovuorovaikutuksen dialogisuus jakaantuu tarkastelussamme verkkovuorovaikutuksen prosessimaisuuteen ja kirjoitettuun kieleen vuorovaikutuksen välineenä. Jokaisen näkökulman alla pohdimme mahdollisuuksia ja haasteita, joita eriaikaiseen verkkovuorovaikutukseen liittyy. Jäsensimme tutkimuksemme tulokset kokonaisuudessaan näiden yhdistävien tekijöiden mukaisesti yhdistämällä laadullisen analyysin ja määrällisen analyysin tulokset peilaten niitä tutkimuksen teoreettiseen
viitekehykseen ja aiempiin tutkimuksiin. Aineiston pienuudesta sekä tutkimuksemme
otannasta johtuen tutkimuksemme tulokset kuvaavat verkkovuorovaikutusta Omasoten
viestipalvelussa, eivätkä ne ole yleistettävissä laajemmin. (Valli 2015b, 237–238.)

4.4 Tutkimuksen luotettavuus
Tutkimuksemme luotettavuuden arvioinnissa tulee huomioida sekä määrällisen että laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteerit. Määrällisen tutkimuksen luotettavuuden
arvioinnissa keskeisiä käsitteitä ovat validiteetti ja reliabiliteetti. Myös laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella tutkimuksen validiteetin ja reliabiliteetin näkökulmista vaikkakin niiden käyttö ei ole aivan ongelmatonta (ks. Tuomi & Sarajärvi 2018,
160–161). Validiteettia arvioitaessa pohditaan niin määrällisessä kuin laadullisessa tutkimuksessa sitä, onko tutkimuksessa tutkittu sitä mitä on aiottu tutkia (Ronkainen ym.
2011, 129–131; Tuomi ja Sarajärvi 2018, 160; Vehkalahti 2014, 41; Vilkka 2007, 150)
tai pelkästään määrällistä tutkimusta ajateltuna mittaavatko tutkimukseen valitut mittarit
sitä, mitä on tarkoitettu (Alkula ym. 2002, 89). Reliabiliteetilla määrällisessä tutkimuksessa tarkoitetaan mittauksen tarkkuutta (Ronkainen ym. 2011, 130–131; Vehkalahti
2014, 41; Vilkka 2007, 150) ja laadullisessa tulkintojen ristiriidattomuutta tutkimuksen
sisällä (Eskola & Suoranta 2000, 214–215) sekä tutkimuksen tulosten toistettavuutta
(Tuomi ja Sarajärvi 2018, 160; Gillham 2005, 6). Määrällisessä tutkimuksessa validiteetti
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ja reliabiliteetti ovat sidoksissa toisiinsa ja ne muodostavat tutkimuksen kokonaisluotettavuuden (Alkula ym. 2002, 89; Ronkainen ym. 2011, 133–134; Vilkka 2007, 152).
Tutkimuksemme validiteettia voidaan arvioida käsitteiden operationalisoinnin onnistumisella eli, kuinka hyvin olemme operationalisoineet teoreettiset käsitteet arkikielelle ja
miten mittareiden luonti on onnistunut (Ahola 2007, 51; Alkula ym. 2002, 76; 89–90;
Jokivuori & Hietala 2007, 183; Vilkka 2007, 38; 150). Olemme kuvanneet operationalisoinnin tarkasti tutkimusraportissamme, jotta tutkimuksemme lukijat saavat selkeän kuvan mittauksesta ja voivat arvioida sen onnistuneisuutta (ks. Ahola 2007, 51; Alkula ym.
2002, 76; Jokivuori & Hietala 2007, 183; Vilkka 2007, 38). Kyselylomakkeen kysymykset pohjautuvat suoraan tutkimuksemme teoreettiseen viitekehykseen ja ne mittaavat tutkimuksemme kannalta oleellisia asioita. Tarkempi kuvaus operationalisoinnista on esitetty aiemmin tutkimusraportissa (ks. luku 4.2).
Lisätäksemme tutkimuksen luotettavuutta pyrimme rakentamaan kyselyssä käytetyt kysymykset ja käsitteet sellaisiksi, että vastaajat voivat ymmärtää ne samalla tavoin kuin
me olimme ne tarkoittaneet (Valli 2015c, 240). Käytettyjen käsitteiden ymmärtämisen
osalta huomasimme aineiston analyysivaiheessa kohdan, että tietosuojan ja tietoturvallisuuden käsitteiden merkitykset näyttivät sekoittuvan joidenkin vastausten osalta ja emme
sen vuoksi voi olla täysin varmoja kumpaa käsitettä kyseiset vastaajat ovat ajatelleet vastatessaan. Tämä on osaltaan voinut vaikuttaa tulosten luotettavuuteen, mutta arviomme
mukaan yksittäisten käsitteiden väärinymmärrys ei kokonaisuuden kannalta ole merkittävä. Väärinymmärrykset olisivat olleet vältettävissä lyhyellä käsitteen määrittelyllä. Osa
kysymyksistä oli myös ymmärretty väärin. Omasoten käyttöä kysyimme kahdessa eri
kohdassa ja vastaukset niihin olivat keskenään ristiriitaisia (ks. luku 4.3). Muutoin aineistosta ei näkynyt selkeitä väärinymmärryksiä käsitteisiin tai kysymysten ymmärtämiseen liittyen. Kysymysten ymmärtämisen lisäksi tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat
käytetyt vastausvaihtoehdot ja vastaajien vastausohjeiden noudattaminen (Valli 2015c,
241–245). Tutkimukseemme valittu sähköinen kysely vähentää tätä luotettavuuden ongelmaa, koska loimme sähköisen kyselylomakkeen niin, että se ei esimerkiksi mahdollistanut kuin yhden vastausvaihtoehdon käytön (Valli & Perkkilä 2015, 113).
Tutkimuksemme validiteettia arvioimme myös sisäisen ja ulkoisen validiteetin avulla. Sisäisellä validiteetilla käsitetään tutkimuksen teoreettisten viitekehysten, käsitteiden ja
menetelmällisten ratkaisujen loogisuus. Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan aineiston ja
tulkintojen välisen suhteen pätevyyttä. (Eskola & Suoranta 2000, 213; Grönfors 1982,
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174; Ronkainen ym. 2011, 130). Ymmärrämme tutkimuksemme validiteetin nimenomaan
käytettyjen ratkaisujen loogisuuden ja johdonmukaisuuden seurattavuutena eli tutkimuksemme luotettavuutta arvioitaessa tarkastelemme tutkimusta prosessina (Eskola & Suoranta 2000, 210; Ronkainen ym. 2011, 133; Tuomi & Sarajärvi 2018, 164–165). Tutkimuksen kohde, tarkoitus ja metodologiset valinnat perusteluineen ovat säilyneet läpi koko
tutkimusprosessin ajan tutkimussuunnitelmasta toteutukseen. Tutkimuksemme on siis
ollut johdonmukainen prosessi, jossa tutkimuksen eri vaiheet ovat olleet loogisia, auki
kirjoitettuja ja niihin liittyvät valinnat on perusteltu (Grönfors 1982, 178-179; Eskola &
Suoranta 2000, 212; Ronkainen ym. 2011, 131; 136; vrt. Jokivuori & Hietala 2007, 195;
208–209). Olemme myös kuvanneet käytännön tutkimuksen toteuttamiseen liittyneet valinnat perusteluineen sekä kirjoittaneet auki aineiston analyysin vaiheet ja ajatusprosessimme siitä, miten olemme tutkimustuloksiin päätyneet. (Kiviniemi 2015, 84–86; Räsänen 2005, 98–99; Tuomi & Sarajärvi 2018, 140–141.) Olemme tarkastelleet tutkimuksen
tuloksia suhteessa muihin samasta ilmiöstä tehtyjen tutkimusten tuloksiin (Eskola & Suoranta 2000, 212) ja laatineet tutkimusraportin johdonmukaisesti huomioiden eri osioiden
keskinäiset suhteet (Tuomi & Sarajärvi 2018, 164–165).
Loogisuus ja johdonmukaisuus liittyvät myös reliabiliteetin käsitteeseen, jonka perusajatukset yhtenäisyys ja pysyvyys, voidaan liittää aineiston analysoinnin johdonmukaisuuteen ja systemaattisuuteen (Ronkainen ym. 2011, 132). Aineistomme analyysiä on ohjannut tutkimuksemme teoreettinen viitekehys. Aineiston analyysia teimme osittain myös
erillään varmistaen kuitenkin, etteivät aineistosta tehdyt tulkinnat ole ristiriidassa keskenään. Olemme huomioineet ristiriidattomuuden myös laadullisen ja määrällisen analyysin
tulosten tulkinnassa mikä vahvistaa tutkimuksemme reliabiliteettia. (Mt., 132–133; Grönfors 1982, 175.)
Tulkintojen ristiriidattomuuden lisäksi reliabiliteettia tarkasteltaessa tulee huomioida
myös mittaamisen tarkkuus. Mittaamisen tarkkuuteen vaikuttaa aineiston käsittely ennen
varsinaista analyysia. Kyselyn toteuttaminen sähköisesti lisää tutkimuksemme luotettavuutta reliabiliteetin näkökulmasta, koska tutkijoiden tekemät lyöntivirheet aineiston
syöttövaiheessa jäävät kokonaan pois aineiston ollessa suoraan sähköisessä muodossa.
(Miettinen & Vehkalahti 2013, 84; Valli & Perkkilä 2015, 110; vrt. Vilkka 2007, 150;
152.) Siirsimme aineiston sellaisenaan Webropol -ohjelmasta SPSS -ohjelmaan eikä siihen tarvinnut tehdä mitään korjauksia. Avointen kysymysten vastaukset siirsimme Word
-tiedostoiksi ja numeroimme vastaukset vastaajittain. Teimme vastaajien numeroinnin
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yhdessä niin, että toinen numeroi ja toinen tarkisti numeroinnit. Tällä varmistimme, että
tässä käsin tehdyssä aineistonkäsittelyn vaiheessa ei ole tullut näppäilyvirheitä.
Tutkimuksen aineisto jäi lopulta hyvin pieneksi, joten tutkimuksemme tuloksia ei voida
yleistää koskemaan eriaikaista tekstuaalista verkkovuorovaikutusta yleensä, vaan ne kuvaavat tutkittavaa ilmiötä ja näkemyksiä paikallisesti. Käytimme tutkimuksessamme kokonaisotantaa lähettämällä lomakekyselyn kaikille Omasoten sosiaalialan ammattilaiskäyttäjille (N=110). Tutkimukseemme vastasi vain 37 vastaajaa. Aineiston keruu vaiheessa lähetimme useita muistutus viestejä vastaajille, mutta emme saaneet siitä huolimatta enempää vastauksia (Eskola & Suoranta 2000, 215; Vilkka 2007, 149–150; 152).
Vastaajien vähyys voi johtua kyselyn ajankohdasta, sen ajankohtaisuudesta vastaajille,
kyselyn pituudesta sekä siitä, että Omasoten viestipalvelua ei mielletä vielä sosiaalityössä
käytettäväksi vuorovaikutuksen välineeksi. Tavoitteenamme oli saada kysely lähtemään
viikon alussa, mutta meistä riippumattomista syistä kysely lähti jakoon vasten viikonloppua. Kysely saattoi hukkua työntekijöiden sähköpostiin ja vastaaminen jäi sen vuoksi tekemättä. Toisaalta useat muistutusviestit ovat osaltaan paikanneet alkuperäisen ajankohdan puutteita. Aineistonkeruun aikana oli myös hiihtoloma, joka varmasti osaltaan vaikutti vastausaktiivisuuteen. (Ks. Vilkka 2007, 28.) Kyselyn pituutta arvioimme jo ennen
sen lähettämistä koekyselyyn vastanneiden kommenttien perusteella ja tiivistimme sitä
hieman. Osa vastaajista on voinut kokea kyselyn kuitenkin liian pitkäksi ja jättänyt sen
vuoksi vastaamatta. Kysely oli herättänyt mielenkiintoa, koska se oli avattu Webropolohjelman tilastoinnin mukaan 79 kertaa lähettämättä vastausta. Osa kyselyn avaajista on
voinut palata kyselyyn myöhemmin, jolloin heidän käyntinsä on tilastoitunut Webropoliin useamman kerran. Mietimme ennen kyselyn lähettämistä kyselyn keskeyttämisen
mahdollisuutta, jolloin vastaajat olisivat voineet tallentaa kyselyn ja jatkaa vastaamista
paremmalla ajalla. Päädyimme silloin siihen, että emme mahdollista kyselyn keskeyttämistä, koska ajattelimme, että vastaajat unohtavat palata kyselyyn uudelleen. Jälkikäteen
ajateltuna vastaamisen keskeyttämisen mahdollisuus olisi voinut lisätä saatujen vastausten määrää.
Vastaajien vähyyttä voi tarkastella myös aiheen ajankohtaisuuden näkökulmasta ja siitä,
että koetaanko Omasoten viestipalvelua ylipäätään vuorovaikutuksen välineenä sosiaalityön asiakastyössä. Omasoten viestipalvelua käytetään sosiaalityössä vähän, joten siellä
tapahtuva vuorovaikutus voi aiheena olla kyselyn vastaajille vieras. Vastaajien vähyys
heijastaa myös sitä, että viestipalvelua tai ylipäätään sähköisiä palveluita ei vielä koeta
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sosiaalityön välineeksi. Pohdimme aineiston keruun jälkeen, että kysely olisi kannattanut
rakentaa yleisemmälle tasolle ja kohdentaa se esimerkiksi kaikille Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon sosiaalialan työntekijöille riippumatta Omasoten käytöstä, jolloin olisimme mahdollisesti saaneet enemmän vastaajia.
Tutkimuksessamme hyödynnetään tutkijatriangulaatiota, joka osaltaan lisää tutkimuksen
luotettavuutta (Denzin 1989, 245; Viinamäki 2007, 176). Useamman tutkijan käyttö laajentaa tutkimuksen tulkinnan pohjaa ja paljastaa ilmiöstä elementtejä joita ei välttämättä
vain yhden tutkijan toimesta tule esille (Denzin 1989, 245; Flick 2018, 445; 450–451;
Padgett 1998, 96; Viinamäki 2007, 182). Yhteisen keskustelun, pohdinnan ja tutkimukseen liittyvien ratkaisujen sekä tehtävien päätösten lisäksi kirjoitimme tutkimuksemme
kokonaisuudessaan yhdessä. Yhteisessä keskustelussa toisen ajatusten kyseenalaistaminen tai omien ajatuskulkujen ääneen puhuminen tarkentaa tutkimuksessa tehtyjä valintoja
ja toisaalta se on ollut väylä uusien tulkintojen tekoon esimerkiksi aineiston analyysivaiheessa (ks. esim. Moilanen & Räihä 2015, 62).

4.5 Tutkimuksen eettiset näkökulmat ja tutkijoiden positio
Etiikka käsitteenä pohjaa Kreikan kielen sanaan ethikos, joka merkitsee siveellistä luonteen laatua sekä ethos, joka merkitsee tapaa, tapoja sekä käytäntöä. (Niemelä 2011, 14–
15; Juujärvi ym. 2007, 13.) Nykyään etiikalla tarkoitetaan oikeaa ja väärää tutkivaa oppia,
tieteenalaa, jonka tavoitteena on ymmärtää oikean ja väärän käsityksiä ja tutkia moraalia
(Juujärvi ym. 2007, 13; Pietarinen & Launis 2002, 43). Arkikielessä etiikka käsitettä käytetään usein läheisesti moraali käsitteen kanssa. Moraalilla ymmärretään yhteisöjen ja yksilöiden toiminnan piirteitä suhteessa vallitseviin normeihin, sääntöihin ja käsityksiin.
Moraali on havainnoitavissa toiminnassa, kun taas etiikka on siihen kohdistuvaa tutkimusta. Arkikielessä näiden käsitteiden käyttö kuitenkin sekoittuu. (Pietarinen & Launis
2002, 42–43.)
Etiikkaa voidaan jaotella eri näkökulmien mukaan filosofiseen, teoreettiseen ja soveltavaan etiikkaan (Juujärvi ym. 2017, 18–19; Pietarinen & Launis 2002, 44–45; Pietarinen
2015). Teoreettinen etiikka voidaan jakaa analyyttiseen ja normatiiviseen etiikkaan, joka
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voidaan edelleen jakaa seurausetiikkaan, velvollisuusetiikkaan ja hyve-etiikkaan (Pietarinen 2015). Tutkimuksemme kannalta eettinen pohdinta keskittyy normatiivisen etiikan
seurausetiikkaan ja soveltavaan etiikkaan. Perusajatuksena seurausetiikassa on se, että
toiminnasta koituva hyöty on oltava haittoja huomattavasti suurempi. (Pietarinen 2015.)
Tutkimuksemme kannalta tämä tarkoittaa sitä, että pohdimme tutkimukseen osallistuvien
kannalta hyötyjä ja haittoja (Eskola & Suoranta 2000, 56; Tuomi & Sarajärvi 2018, 156).
Soveltavassa etiikassa tarkastellaan sitä, kuinka teoreettiset näkemykset ilmenevät käytännön eettisissä pulmissa käytäntöinä ja periaatteina (Pietarinen & Launis 2002, 44–45;
Pietarinen 2015). Yhtenä soveltavan etiikan osa-alueena pidetään muun muassa tieteen
etiikkaa. Tieteen etiikka tarkastelee tutkimuksen suorittamisen eri vaiheiden sekä tutkimuksen kohteen erityisyyteen liittyviä eettisiä kysymyksiä (Pietarinen & Launis 2002,
46). Tutkimustyössä tutkijalta vaaditaan eettisten periaatteiden mukaista toimintaa, sääntöjen, normien, arvojen sekä hyveiden noudattamista (Pietarinen 2002, 58–60). Tutkijalta
edellytetään myös eettistä ajattelukykyä pohtiessa omien ja yhteisön arvojen kautta, mikä
on oikein ja mikä väärin sekä tehdessään ratkaisuja tutkimukseen liittyen (Kuula 2006,
21).
Anneli Pohjolan (2007, 11–12) mukaan tutkimuksen eettisyyttä tulee tarkastella syvällisemmin kuin pelkästään arvioimalla tieteellisyyden peruskriteereitä, kuten arvovapautta,
objektiivisuutta, luotettavuutta, kriittisyyttä ja arvioitavuutta. Eettisyyttä tuleekin tarkastella kokonaisvaltaisesti tutkimusprosessin vaiheiden sekä tutkimuksen varsinaisessa toteutuksessa syntyvien eettisten haasteiden näkökulmasta. Pohjolan (mt.) mukaan eettinen
pohdinta alkaa tiedon intressin etiikasta seuraten tutkimusprosessin vaiheissa tiedon
hankkimiseen ja tulkitsemiseen liittyvään eettiseen pohdintaan. Tämän lisäksi on tarkasteltava tiedon julkistamisen, tulosten käytön ja sosiaalisen vastuun etiikkaa sekä huomioida toisten tutkijoiden työn kunnioittaminen. Eettisesti kestävä tutkimus merkitsee Pohjolan (2007, 12) mukaan sitä, että tutkija tarkastelee kaikissa tutkimuksen vaiheissa tekemiään ratkaisujaan eettisesti.
Tutkimuksemme aiheeksi muotoutui monien pohdintojen ja rajausten jälkeen eriaikainen
verkkovuorovaikutus sosiaalityön sähköisessä palvelussa. Tutkimuksen aihetta ja rajausta pohtiessa eettiset kysymykset voivat liittyä esimerkiksi aiheen arkaluonteisuuteen
tai kohderyhmän erityisyyteen (Heikkilä 2002, 165; Pohjola 2007, 18; Kuula 2006, 135).
Emme ole tutkimuksessamme kiinnostuneita asiakkaiden näkemyksistä vaan työntekijöiden näkemyksistä verkkovuorovaikutuksesta sähköisen palvelun avulla. Aihe ei itsessään
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ole arkaluonteinen tai kohdennu erityisryhmään, kuten esimerkiksi lapsiin, jolloin aihevalintaan ja kohderyhmään liittyvää eettisyyttä tulisi pohtia syvemmin. Näkemykset verkkovuorovaikutuksesta ja sen rakentumisesta sähköisessä palvelussa ovat kuitenkin jokaisen tutkimukseen osallistuvan henkilökohtaisia. Tämän vuoksi meidän on tukijoina kunnioitettava vastaajien näkemyksiä, vaikka ne eroaisivat omistamme tai yleisistä vallalla
olevista näkemyksistä (Kuula 2006, 63; Salonen 2007, 55).
Pohdimme myös tutkimuksemme kohteen ontologisia kysymyksiä, sitä miten ymmärrämme kohtaamisen ilmiönä ja millaiseksi miellämme tutkimukseen osallistuvat ihmiset
suhteessa tutkimukseen sekä millainen on meidän käsityksemme tiedosta (Pohjola 2007,
17–19). Tutkimuksessamme kohteena on ihmisten välinen vuorovaikutus eriaikaisessa
verkkovuorovaikutuksessa, sähköisessä ympäristössä, ja tavoitteenamme oli saada sähköistä palvelua käyttäneiltä työntekijöiltä näkemyksiä vuorovaikutuksen rakentumiseen
sekä sen mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Työntekijät miellämme tutkimuksessamme arvokkaina informantteina (Pohjola 2007, 19). Tutkimukseen osallistuneilla työntekijöillä
on tutkimuksen kannalta ensiarvoista tietoa ja kokemusta verkkovuorovaikutuksesta sähköisessä palvelussa. Ymmärrys eriaikaisesta verkkovuorovaikutuksesta ilmiönä on
omalta osaltamme sisältänyt aiempiin tutkimuksiin perehtymistä, kirjallisuuteen tutustumista ja paljon keskinäistä keskustelua aiheesta. Molemmilla meillä on aiempaa työkokemusta asiakastyöstä sosiaalialalla, mikä vaikuttaa osaltaan ymmärryksen rakentumiseen. Kuitenkin sähköisten palveluiden hyödyntämisestä vuorovaikutuksen välineenä on
meille molemmille uutta lukuun ottamatta pitkän käytännön tuomaa lyhyttä kokemusta
sähköisen palvelun käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyen.
Epistemologiaan liittyen eettistä pohdintaa tulee tehdä suhteessa tutkimusmetodologian
valintaan ja siihen, miten valitsemastamme tutkimuskohteesta voidaan saada tietoa (Eskola & Suoranta 2000, 52; Pohjola 2007, 17). Tällöin korostuvat tutkijan moraaliset valinnat läpi tutkimuksen, kuten tutkimuksen taustalla vaikuttavat tiedekäsitykset sekä metodisten valintojen arvosidonnaisuus (Tuomi & Sarajärvi 2018, 153). Tutkimuksemme
metodologista pohdintaa teimme pitkään ja päädyimme lopulta toteuttamaan tutkimuksen
kyselytutkimuksena, jossa hyödynnettiin triangulatiivista tutkimusasetelmaa yhdistäen
aineiston keruussa avoimia sekä asteikollisia kysymyksiä sekä aineiston analysointivaiheessa laadullisen ja määrällisen analysoinnin menetelmiä toisiaan täydentävinä menetelminä. (Denzin 1989, 239; 243–244; Eskola & Suoranta 2000, 70–73; Raunio 1999, 340–
341; Tuomi & Sarajärvi 2018, 78, 169.) Koimme, että yhdistämällä laadullista ja määräl-
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listä tutkimusta, saimme eriaikaisesta tekstuaalisesta verkkovuorovaikutuksesta kokonaisvaltaisemman kuvan kuin käyttämällä vain esimerkiksi määrällisen tutkimuksen metodologiaa. Tutkimuksemme tekoa ohjaa pragmaattinen orientaatio (Viinamäki 2007,
178–179) ja olemme tehneet kaikki tutkimuksemme metodologiset ratkaisut ajatellen tutkimuksen kokonaisuutta ja sitä, miten saamme tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman laajan kuvan (myös Eskola & Suoranta 2000, 72; Raunio 1999, 345; Tuomi & Sarajärvi
2018, 78).
Tutkimuksemme eettiseen pohdintaan kuuluu myös meidän oman, tutkijoiden roolin pohtiminen. Tutkijan eettisyyttä tarkastellessa on ensin määriteltävä tutkijan päämäärä, ne
erityistehtävät, joita tutkija toteuttaa. Tutkijan tehtäviin kuuluvat muun muassa luotettavan tiedon tuottaminen, välittäminen ja käyttäminen sekä kollegiaalinen lojaalisuus ja arvostus. Lisäksi tutkijalla on sosiaalisen vastuun ja ammatinharjoittamisen edistämisen
tehtävä. (Pietarinen 2002, 58–60; 68.) Eettisyyttä tuleekin pohtia suhteessa näihin tutkijalle määriteltyihin tehtäviin. Luotettavan tiedon tuottamisen tehtävä sisältää tiedon perustelemisen ja kriittisen tarkastelun tutkimuksen menetelmien valinnan suhteen. (Mt.,
59.)
Työskentelemme samassa organisaatiossa, jossa toteutimme tutkimuksen, joten oman
roolimme pohtiminen on sen vuoksi erityisen tärkeää. Tutkimuksen eri vaiheissa jouduimme usein pohtimaan tekemiämme valintoja ja niihin vaikuttavia tekijöitä. (Heikkilä
2002, 165; Pohjola 2003, 54). Tutkijoina meidän oli siis tarkasteltava omia lähtökohtia ja
tiedostettava omat ennakkokäsityksemme ja -oletuksemme ja niiden mahdollinen vaikutus tulosten tulkintaan (Gillham 2005, 9; Grönfors 1982, 178; Ronkainen ym. 2011, 71).
Pohdintaa aiheen ympärillä tehtiin jo ennakkoon ennen varsinaisen tutkimuksen toteuttamista. Opintoihin liittyvällä käytännön jaksolla osallistuminen sähköisen palvelun suunnitteluun ja käyttöönottoon loi meille erilaisia ennakkokäsityksiä työntekijöiden ajatuksista liittyen aiheeseen. Pohdimme usein asenteiden ja suhtautumisen merkitystä sähköisten palveluiden käyttöön sosiaalityössä. Huomioimme ennakkokäsityksemme tutkimuksen tekovaiheessa ja osaltaan valitsimme tutkimuksen aineistonkeruumenetelmän tukemaan omaa rooliamme tutkijoina. Tutkimuksemme toteuttaminen sähköisenä lomakekyselynä mahdollisti tietynlaisen kasvottomuuden tutkijana. Vastaajien nimettömyys mahdollisti myös vastaajille vapauden ilmaista todellisia näkemyksiään, vaikka työskentelemme samalle organisaatiolle.
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Tulosten analysointivaiheessa jouduimme pohtimaan uudelleen omien ennakkokäsityksiemme vaikutusta tulosten tulkintaan. Kun silmäilimme kertynyttä aineistoa läpi ensimmäistä kertaa, heräsi meille molemmille käytännön jaksolta tuttu tunne vastaajien suhtautumisesta viestipalvelun mahdollisuuksiin. Erityisesti aineistosta havaittu kontrollin tarve
asiakastyössä sekä se, että viestipalvelua ei juurikaan nähty mahdollisuutena sosiaalityössä, ohjasi analyysiamme aluksi hyvin kriittiselle tasolle. Huomasimme, että tulkintaamme rupesi vaikuttamaan liika kriittisyys ja jouduimme käymään pitkän keskustelun
yhdessä useammasta näkökulmasta. Liian kriittisyyden lisäksi aiheen kiinnostavuuden ja
innostavuuden vuoksi meidän oli myös oltava erityisen tarkkana aineiston analyysivaiheessa sekä tulosten tulkinnassa, jotta innostuksemme ei ohjannut liikaa tekemäämme
tulkintaa. (Ks. esimerkiksi Ronkainen ym. 2011, 70–72.) Löysimme yhteisellä keskustelulla hyvän tasapainon kriittisyyden ja innostuksemme välille ja olemme raportoineet tutkimuksemme tulokset rehellisesti pyrkien huomioimaan oman roolimme vaikutukset tulosten tulkintaan. Tämä ei tarkoita sitä, että tuloksista olisi karsittu kriittinen tarkastelu
vaan enemmänkin sitä, että pelkästään kriittisyys ei ole ohjannut tutkimuksemme analysointia ja tulosten tulkintaa.
Toteutimme tutkimuksen hyödyntäen tutkijatriangulaatiota. Tutkijatriangulaation käyttäminen edesauttoi tutkijan roolimme eettistä pohdintaa koko tutkimusprosessin ajan. Mielipiteemme ja ajatukset tutkimuksen etenemisestä erosivat aika ajoin toisistaan, jolloin
jouduimme käymään keskusteluja ja jakamaan ajatuksiamme sekä tekemään yhteisiä päätöksiä siitä, mihin suuntaan tutkimusta vietiin eteenpäin (ks. Pohjola 2003, 54). Pitkä yhteinen työhistoria ja ystävyys ovat mahdollistaneet eriävien mielipiteiden keskustelun ja
prosessi on edennyt yhteisesti sovittujen suuntaviivojen mukaisesti. Keskustelu tutkimuksen ympärillä on ollut ajoittain erittäin aikaa vievää ja välillä tuntui, että tutkimuksemme
ei etene ollenkaan. Toisaalta koemme, että yhteinen keskustelu oli erittäin tarpeellista
tutkimuksen etenemisen kannalta ja se mahdollisti monipuolisen reflektion kaikissa tutkimuksemme vaiheissa (Kinnunen ym. 1993, 24).
Tutkijan eettisyyden pohdintaan liittyen tiedon julkaiseminen ei saa aiheuttaa eettistä ristiriitaa tai haittaa tutkittaville (Pietarinen 2002, 59). Haittoja tutkimukseen osallistuville
ei mielestämme lähtökohtaisesti ole, kun huolehdimme raportoinnissa anonymiteetista ja
aineiston oikeanlaisesta käsittelystä koko sen elinkaaren ajan. Olemme käyttäneet aineistoa suunnitelman mukaisesti ja huolellisesti sekä vain siihen tarkoitukseen, mikä tutkimuksen vastaajille on saatekirjeessä ja kyselylomakkeen alussa informoitu. Olemme
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myös huolehtineet aineiston säilytyksestä niin, ettei se joudu asiaankuulumattomien käsiin. (Karjalainen 2008, 123–124; Kuula 2006, 62–63; Kuula & Tiitinen 2010, 450;
Vilkka 2007, 96.) Tutkimuksen hyötynä tutkimukseen osallistuville on mielestämme uusien näkökulmien avautuminen sähköisen palveluiden käyttäjille. Erilaiset kysymykset
viestipalveluun liittyen voivat herättää työntekijöiden mielenkiinnon viestipalvelun käyttöä kohtaan ja lisätä sen käyttöä asiakastyössä. Työntekijöiden näkemykset ovat arvokasta tietoa ja niiden avulla sähköistä palvelua voidaan kehittää palvelemaan paremmin
sosiaalityötä. Haittojen ja hyötyjen lisäksi pyrimme tutkimuksessamme käyttämään
kautta linjan sellaisia käsitteitä ja ilmaisuja, jotka eivät aiheuta haittaa millään tasolla tutkimuksemme vastaajille. (Ks. Pohjola 2007, 25.) Anneli Pohjolan (mt.) mukaan sosiaalitieteissä seurausetiikan pohtiminen on erityisen tärkeää, koska tutkimuksia tehdään inhimillisen elämän ja yhteiskunnallisen todellisuuden ilmiöistä.
Etiikan peruskäsitteiden lisäksi tutkimuksen eettisyyttä voidaan arvioida Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ihmistieteisiin luettaville tutkimusaloille laatimien eettisten periaatteiden ja hyvän tieteellisen käytännön ohjeiden näkökulmasta. Näissä ohjeissa eettiset
periaatteet jaetaan kolmeen osa-alueeseen. Osa-alueet koskevat tutkittavien itsemääräämisoikeuden kunnioittamista, vahingoittamisen välttämistä ja yksityisyyttä sekä tietosuojaa. Itsemääräämisoikeuteen katsotaan kuuluvaksi tutkittavien vapaaehtoisuus ja mahdollisuus jättäytyä pois tutkimuksesta niin halutessaan. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta
2012b; Kuula 2006, 59–60; 64.) Vapaaehtoisuuden lisäksi tutkimukseen osallistuminen
on perustuttava tietoon siitä mihin tutkimuksessa syntyvää aineistoa käytetään (Eskola &
Suoranta 2000, 56; Tuomi & Sarajärvi 2018, 156). Informoimme tutkimukseen osallistuville riittävän tiedon liittyen tutkimukseen, kuten tutkimuksen aiheen, aineistonkeruun
konkreettisen toteutustavan, kyselyn arvioidun ajankulun sekä yhteystietomme. Informoimme tutkimukseen osallistujille myös kerättävän aineiston käyttötarkoituksen, säilytyksen sekä osallistumisen vapaaehtoisuuden. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta
2012a.) Ennakkotiedot tutkimuksesta sekä osallistumisen vapaaehtoisuus tuotiin esille
kyselyn saatekirjeessä ja alkutekstissä. Kerroimme myös tutkimuksen aiheen ja sen tavoitteet sekä sen, että tutkimuksessa syntyvässä tiedossa huomioidaan haastateltavien
anonymiteettisuoja sekä luottamuksellisuus. (Eskola & Suoranta 2000, 56- 57; Barbour
2008, 81; Gillham 2005, 12–14; Kuula 2006, 61; 200–201) (ks. liite 1., liite 2.)
Kun tekee tutkimusta suhteellisen pienessä organisaatiossa, on anonymiteettisuojaan
kiinnitettävä erityisesti huomiota. Kyselyn osalta anonymiteetti turvataan niin, että kyselyyn vastattiin nimettömänä ja kysymykset muotoiltiin niin, etteivät ne yksilöi vastaajia
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tunnistettavasti. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 156; Vilkka 2007, 90; 95–96; Kuula 2006,
210–211.) Teimme tutkimuksen Kainuun soten sähköisestä palvelusta, joten organisaatio
näkyy lopullisessa tutkimusraportissamme. Ennen tutkimuksen varsinaista toteutusta
haimme tutkimusluvan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä. Olemme
myös huomioineet aineiston analyysissä ja kyselyn tuloksia raportoitaessa erityisen tarkkaan sen, että esimerkiksi vastaajien ammattinimikkeestä, iästä tai sukupuolesta ei voi
suoraan päätellä vastaajan henkilöllisyyttä (Alasuutari 2005, 20) eikä esimerkiksi eriävä
mielipide tai muu sellainen yksilöidy minkään työyksikön tai työntekijän kannalta haitallisesti. Anonymiteetti avointen vastausten osalta varmistettiin nimeämällä vastaajat V1,
V2, V3 ja niin edelleen.
Lähtökohtaisesti tutkimuksen teossa on aina otettava huomioon ihmisarvon kunnioituksen periaate. Läpi koko tutkimusprosessin olemme varmistaneet, että tutkimukseen osallistuvien oikeudet, yksityisyys ja hyvinvointi eivät vaarannu (Alasuutari 2005, 18; Berg
& Lune 2014, 61; Karjalainen 2008, 122–123; 126; Tuomi & Sarajärvi 2018, 155–156).
Olemme toteuttaneet tutkimuksen ja sen eri vaiheet rehellisesti ja tarkkuutta sekä huolellisuutta noudattaen. Raportoinnissa olemme huolehtineet, että viittaukset aiempiin tutkimustuloksiin sekä toisten tutkijoiden saavutuksiin on asianmukaista ja kunnioittavaa.
(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012b; ks. myös Berg & Lune, 96; Tuomi & Sarajärvi
2018, 150–151; Vilkka 2007, 90–91; Kuula 2006, 69.)
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5 Vuorovaikutuksen muuttuvat toimintaympäristöt

5.1 Sosiokulttuuristen tekijöiden merkitys vuorovaikutuksessa
Toimintaympäristöjen muutokset ja palveluiden digitalisoituminen muuttavat vuorovaikutuksen areenoita ja muovaavat ihmisten välisiä suhteita uudenlaisiksi (Arminen 2016;
182; 189; Matikainen 2006, 178–179; Mönkkönen 2007, 29), jolloin myös sosiaalityössä
vuorovaikutuksen kontekstit muuttuvat. Vuorovaikutus muuttuu toisenlaiseksi toimintaympäristöjen teknologisoituessa (Arminen 2016, 197). Tutkimustulostemme perusteella voidaan päätellä, että erilaiset sosiokulttuuriset tekijät vaikuttavat työntekijöiden
näkemyksiin eriaikaisesta verkkovuorovaikutuksesta ja sen mahdollisuuksista sosiaalityön käytännöissä. Teknologisten diskurssien hallintaan liittyvä oma myönteinen asenne
teknologiaa ja verkkovuorovaikutusta kohtaan vaikuttavat vuorovaikutuksen rakentumisessa (Rahikka 2015, 130–131). Kyselyyn vastanneet työntekijät suhtautuvat viestipalvelun käyttöön ja teknologian käyttöön sosiaalityössä ylipäätään hyvin epäilevästi. Epäily
kohdistuu niin viestipalvelun teknisiin mahdollisuuksiin kuin sen käytettävyyteen asiakastyössä. Epäilevä suhtautuminen voidaan liittää teknologisen diskurssin hallinnan lisäksi ajatukseen siitä, että toimintaympäristöjen muutoksessa ei ole riittävästi huomioitu
sosiaalityön tavoitteita ja sisältöjä (Pohjola 2017, 181–182; 184).
Työntekijöiden omat kokemukset ja tuntemukset viestipalvelun tietoturvallisuudesta ja
luotettavuudesta sekä ohjelman käytettävyyteen liittyvät ongelmat vaikuttavat ohjelman
käyttöön ja vuorovaikutuksen syntymiseen asiakkaiden ja työntekijöiden välille. Epäily
luotettavuudesta kohdistui toisaalta siihen kuka viestejä kirjoittaa ja siihen näkeekö joku
muu työntekijä viestipalvelussa käydyt keskustelut. Tämä aiheuttaa epävarmuutta työntekijöissä liittyen salassapitoon ja vaitiolovelvollisuuteen. Epäily viestin kirjoittajasta on
ristiriidassa sen kanssa, että palveluna Omasoten käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen. Vaitiolovelvollisuudesta ja salassapidosta huolehtiminen osoittavat toisaalta sen,
että vastaajat ovat hyvin tietoisia lainsäädännön velvoitteista ja pohtivat viestipalvelun
käyttöä myös tästä näkökulmasta (ks. AsiakasL 22.9.2000/812 14§, 15§).
“Vaikka luvattaisiin salainen yhteydenpito, kukaan ei siihen voi luottaa ja
näin ollen viestintä on hyvin pintapuolista.” (V34)
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Kokemus epäluotettavuudesta vaikuttaa viestien avulla käytyihin keskusteluihin ja vuorovaikutuksen syvyyteen sekä asiakkaan kohtaamiseen. Sosiaalityössä tavoiteltu toimiva
vuorovaikutussuhde (Niemelä 2016, 97) ei voi syntyä ilman luottamuksellisuuden tunnetta. Vuorovaikutus on sosiaalisesti sidonnaista (Mönkkönen 2002, 31), jolloin jokaisen
siihen osallistuvan suhtautuminen vaikuttaa suhteen syntymiseen. Tutkimuksessamme
vastaajia pyydettiin valitsemaan viisi tärkeintä onnistuneeseen verkkovuorovaikutukseen
vaikuttavaa tekijää ja asettamaan ne tärkeysjärjestykseen. Tärkeimmäksi tekijäksi onnistuneessa eriaikaisessa verkkovuorovaikutuksessa muodostui luottamuksellisuus (ks. liiteosa taulukko 3). Vastaajista 27 (n=37) oli asettanut sen viiden tärkeimmän tekijän joukkoon ja kahdeksan vastaajaa oli asettanut luottamuksellisuuden tärkeimmäksi vaikuttavaksi tekijäksi. Tulosten perusteella luottamuksellisuuden merkitys ei eroa perinteisen
kasvokkaisen tai verkkovuorovaikutuksen välillä. Luottamuksellisuus on tärkeä tekijä
muodostettaessa vuorovaikutteista suhdetta asiakkaan ja työntekijän välillä (ks. Jokinen
2016; Mönkkönen 2007).
Omasoten viestipalvelun käyttö viestintäkanavana oli toisaalta myös koettu tietoturvallisena. Kyselyn väittämissä vastaajia pyydettiin arvioimaan viestipalvelun mahdollisuuksia
tietosuojattuun vuorovaikutukseen. Kuviosta 9 on nähtävissä, että suurin osa vastaajista
koki tietosuojatun vuorovaikutuksen mahdollistuvan viestipalvelussa. Vastaajista 19 oli
melko samaa tai samaa mieltä viestipalvelun tietosuojasta ja vain neljä vastaajaa oli
melko eri tai eri mieltä. Eroa epäilyyn tietoturvallisuudesta voidaan selittää sillä, että viestipalvelu itsessään koetaan tietosuojatuksi viestintäkanavaksi, mutta epävarmuutta aiheuttaa se, kun työntekijät eivät voi olla varmoja viestin kirjoittajasta. Toisaalta epäily
voi johtua viestipalvelun rakenteellisesta ratkaisusta, joka ohjaa viestejä oikeille työntekijöille, mutta ei takaa kaikissa tilanteissa sitä, ettei toinen työntekijä voisi katsoa viestin
sisältöä. Tietoturvallisuus ja tietosuoja ovat eri käsitteitä, joten niitä ei voida sen vuoksi
suoraan rinnastaa samaksi asiaksi. Tietoturvallisuus määritellään Sanastokeskus TSK:n
termipankissa järjestelyksi, jolla turvataan tiedon luottamuksellisuutta, eheyttä ja saatavuutta koko sen elinkaaren ajan, niin että tieto ei päädy sivullisten käsiin. Tietosuoja on
osa tietoturvallisuutta. Tietosuojalla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen käsittely, niin että yksityisyyden suoja säilyy ja tietoja käsittelevät vain tietoihin oikeutetut henkilöt. (Sanastokeskus TSK.) Tutkimuksemme vastauksista oli nähtävissä,
että molempia käsitteitä käytettiin limittäin tarkoittaen luottamuksellisuutta ja yksityisyyden suojaa.
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KUVIO 9. Viestipalvelu mahdollistaa tietosuojatun vuorovaikutuksen. (n=33)
Omasoten käytettävyyteen liittyen työntekijät kokivat hankalana viestipalvelun erillisyyden muista käytössä olevista asiakastietojärjestelmistä ja kaikkien työssä käytettävien ohjelmien seuraamisen.
“Samanaikaisesti on käytössä monta viestikanavaa ja kaikkeen vastaaminen, ajanhermolla pysyminen vaatii työntekijältä entistä enemmän.” (V1)
Uusien ohjelmien ja verkon käytön lisääntyminen arjen työssä vaatiikin työntekijöiltä uudenlaista ajattelua ja työkäytäntöjen kehittämistä (Kilpeläinen & Sankala 2010, 279; Rahikka 2015, 19) sekä tarvittavia tietoja ja osaamista teknologian käyttöön (Weiner & Petrella 2007, 220). Työntekijöiden uudenlaisen ajattelun lisäksi uudenlaista ajattelua vaaditaan myös organisaatiolta. Kontekstit, jossa käytännön työtä tehdään, tulee luoda organisaation strategisissa linjauksissa verkkovuorovaikutukselle myönteiseksi ja sen mahdollistavaksi (ks. Kainuun Sosiaali -ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2015, 53–56). Ratkaisevaa on, miten strategiset linjaukset tuodaan käytännön toimintaympäristöihin ja sisällytetään palvelurakenteisiin (ks. McDonald 2006, 3-4; Weiner & Petrella 2007, 217).
Erillisyyden lisäksi viestipalvelun käytettävyyteen ja käyttöön vaikuttaa se, millaisena
työvälineenä viestipalvelu koetaan tai millaisia vaikutuksia sen käytöllä ajatellaan olevan
arjen työssä. Työntekijöiden kokemus viestipalvelusta työvälineenä muodostui tulostemme perusteella niin haasteeksi kuin mahdollisuudeksikin tarkasteltaessa sitä verkkovuorovaikutuksen kannalta. Viestipalvelun käytön koettiin hidastavan työskentelyä asi-
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akkaiden kanssa. Työskentelyn hitauteen vaikutti vastaajien mielestä viestipalvelun eriaikaisuus, minkä voidaan ajatella hidastavan vuorovaikutuksen etenemistä. Toisaalta
viestipalvelun nähtiin myös helpottavan yhteydenpitoa asiakkaiden kanssa ja tilanteissa,
joissa viestipalvelua käytettiin, sen koettiin nopeuttavan asioiden hoitoa. Mielenkiintoinen näkökulma viestipalvelun käytöstä asiakastyössä ilmeni yhden vastaajan ajatuksesta.
“nopeuttaa ja antaa aikaa olennaiseen eli sosiaalityöhön” (V27)
Vastaajan ajatus kiteyttää yhden sähköisen palvelun hyödyntämisen mahdollisuuden sosiaalialan työssä. Parhaimmillaan sähköisten palveluiden hyödyntäminen työskentelyn
tukena voi vapauttaa aikaa sellaiseen työhön, joka vaatii kasvokkaista kohtaamista asiakkaan kanssa. Tutkimuksemme tulosten mukaan viestipalvelua käytetään tällä hetkellä
pääasiallisesti sähköpostia korvaamaan, asiakkaan neuvontaan ja ohjaukseen sekä vähiten
asiakastapaamista korvaamaan (ks. liiteosa kuvio 2). Huomioitavaa on, että vastaajista 29
oli arvioinut käyttävänsä viestipalvelua harvoin tai ei lainkaan asiakastapaamista korvaamaan (ks. liiteosa kuvio 3).
Viestipalvelun vaikutusta työhön kysyttiin Osgoodin asteikon (1-5) avulla. Vastaajia pyydettiin vertaamaan tilannetta ennen viestipalvelun käyttöönottoa ja tilannetta vastaushetkellä sekä arvioimaan viestipalvelun käyttöönoton vaikutusta työhön. Vastinpareina käytettiin vastakkaisia adjektiiveja ja väittämät sisälsivät työn tekemiseen, sosiaalityön laatuun, palvelurakenteeseen sekä vuorovaikutukseen liittyviä väittämiä. Kokonaisuudessaan kuviosta 10 voidaan nähdä, että vastaajien kokemuksen mukaan Omasoten viestipalvelun käyttöönotolla ei ole juurikaan ollut vaikutusta heidän työhönsä. Selkeimmin
myönteisenä vaikutuksena erottuu asiakkaan osallisuuden lisääntyminen (10) sekä vuorovaikutuksen helpottuminen asiakkaan kanssa (8). Lisäksi vastaajista kahdeksan on arvioinut viestipalvelun käyttöönoton yksinkertaistavan palvelurakenteita. Toisaalta yhtä
monta vastaajaa on arvioinut viestipalvelun käyttöönoton vaikeuttaneen vuorovaikutusta
asiakkaan kanssa. Kielteisesti viestipalvelu on vaikuttanut vastaajien mielestä myös lisäämällä päällekkäistä työtä.
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Vuorovaikutukseen liittyvät tekijät
Vähentää/ lisää asiakkaan osallisuutta

5

Vaikeuttaa/ helpottaa vuorovaikutusta asiakkaan kanssa

22

10

8

21

8

Sosiaalityön laatuun liittyvät tekijät
Huonontaa/parantaa sosiaalityön laatua

2

28

Haittaa/ edesauttaa asiakasprosessin etenemistä
Palvelurakenteeseen liittyvät tekijät

3

Lisää/ vähentää byrokratiaa

3

28

Vähentää/ lisää työn tehokkuutta

Hidastaa/nopeuttaa työtä

4

8

28
7

4

7

24

4

Vaikeuttaa/ helpottaa työtä

7

26

5

Lisää/vähentää päällekkäistä työtä

kielteinen vaikutus

6

27

Eriarvoistaa/ tasavertaistaa asiakkaiden… 4
Monimutkaistaa/ yksinkertaistaa palvelurakenteita
Työn tekemiseen liittyvät tekijät

7

ei juurikaan vaikutusta

24
27
29

5
6
6
4

myönteinen vaikutus

KUVIO 10. Viestipalvelun vaikutus vastaajien työhön. (n=37)
Mielenkiintoista on, että vastaajien arvioinnit painottuvat eniten myönteisen vaikutuksen
puolelle asiakkaan osallisuuden lisääntymisen lisäksi sosiaalityön laatuun liittyvien sekä
palvelurakenteisiin liittyvien muuttujien osalta (ks. kuvio 10). Vaikka tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että viestipalvelua ei tällä hetkellä koeta työvälineenä kaikin puolin
toimivana eikä luontevana toimintaympäristönä sosiaalialalla, niin toimiessaan sen kuitenkin arvioidaan lisäävän sosiaalityön laatua ja selkeyttävän palvelurakenteita (ks. Hyppönen ym. 2014).
Yhtenä tekijänä toimintaympäristön vierauteen on tutkimuksemme tulosten perusteella
viestipalvelun käytön vähyys, joka koettiin myös käytön esteenä. Asian nähtiin johtuvan
siitä, että asiakkaat eivät käytä tai halua käyttää palvelua tai eivät tunne sitä ja toisaalta
siitä, että työntekijät eivät ole sisäistäneet palvelun mahdollisuuksia sosiaalityön välineenä. Käytön vähyyttä perusteltiin myös sillä, että Omasoten viestipalvelu on hidas
väylä tavoittaa asiakasta. Kaikki tekijät selittynevät sillä, että viestipalvelua käytetään
ylipäätään vähän ja osalla vastaajista se on ollut käytössä lyhyen aikaa (ks. kuvio 6). Vuorovaikutuksen kannalta ajateltuna erilaiset käytön esteet tulee nähdä haasteina, jotka vai-
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kuttavat asiakkaan kohtaamisen sosiaalityössä. Näihin haasteisiin on mahdollista vaikuttaa luomalla organisaatioihin toimintakulttuurit, jossa sähköiset palvelut ovat kiinteä osa
palvelua (ks. Forsman & Metteri 2008, 22; Rahikka 2015, 133; 153).
Asiakkaan näkökulmasta käytön esteeksi koettiin tarvittavien välineiden tai verkkopankkitunnusten puuttuminen. Käytön esteenä on merkityksellistä huomioida myös asiakkaat,
jotka eivät pysty käyttämään teknologiaa vuorovaikutuksen välineenä. Tutkimuksemme
tulokset viittaavat perinteiseen käsitykseen digitaalisesta kuilusta. Digitaalinen kuilu syntyy ihmisten eriarvoisista mahdollisuuksista ja taidoista käyttää esimerkiksi tietokonetta.
Eriarvoistumista aiheuttaa myös tarvittavien yhteyksien puuttuminen. (Heikkonen & Ylönen 2010, 128–129; Laaksonen ym. 2013, 358; Rahikka 2015, 21; 137.) Anne Rahikka
(2015) käyttää digitaalisesta kuilusta käsitettä digitaalinen syrjäytyminen ja nostaa tutkimuksessaan esille mielenkiintoisen näkemyksen perinteisen, välineisiin ja teknisiin ratkaisuihin keskittyvän, ajatuksen rinnalle. Hänen mukaansa digitaalista syrjäytymistä voi
myös edistää se, että sähköisiä palveluja ei ole tarjolla niille asiakasryhmille, joille se olisi
luonteva tapa asioida. (Mt., 137–138.) Rahikan (mt.) tutkimuksen mukaan nuorten voi
olla luontevampaa ja helpompaa asioida verkossa, mikä tarjoaa vaihtoehtoja kohtaamiselle.
Asiakkaan näkökulmasta viestipalvelun käyttö nähtiin epäilyn ja käytön esteiden lisäksi
mahdollisuutena. Tulostemme perusteella viestipalvelu lisää palveluiden saavutettavuutta
ja mahdollistaa yhteydenpidon sellaisille asiakkaille, jotka eivät pääse paikalle. Viestipalvelun käyttö koettiin myös asiakasta osallistavana tekijänä ja sen koettiin mahdollistavan palveluiden käyttö asiakkaan haluamana ajankohtana riippumatta työntekijän työajoista. Vuorovaikutuksen näkökulmasta palveluiden saavutettavuus ja lähestymisen
helppous on selkeästi yksi viestipalvelun mahdollisuuksista. (Ks. Hyppönen ym., 2014,
17; Matikainen 2006, 192; Niemi-Pynttäri 2007, 52 Rahikka 2015, 45; 48; 148; Watling
& Rogers 2012, 31; Weiner & Petrella 2007, 217.)
Dialogisen vuorovaikutuksen kannalta sosiokulttuuristen tekijöiden huomioiminen on
tärkeää, koska kielellisessä vuorovaikutuksessa käytetyt sanat ovat aina sidoksissa siihen
kontekstiin, jossa ne ilmaistaan (ks. Bahtin 1991). Käytetty kieli on myös sidoksissa niiden kirjoittajaan ja heijastaa esimerkiksi kirjoittajan ajatuksia ja kokemuksia. Sosiokulttuuriset tekijät eriaikaisen tekstuaalisen verkkovuorovaikutuksen ja kohtaamisen rakentumisessa näyttäytyvät sekä haasteena että mahdollisuutena.
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5.2 Teknologisen ja sosiaalityöllisen viitekehyksen kohtaamisia
Sosiaalityössä kasvokkaiset vuorovaikutustilanteet siirtyvät osittain verkossa tapahtuvaksi, jolloin perinteiset tavat tehdä asiakastyötä ja kohdata asiakkaita muuttuvat väistämättä (Kilpeläinen & Sankala 2010, 278). Tutkimuksemme tulosten perusteella ajatuksiin
eriaikaisesta verkkovuorovaikutuksesta vaikutti vahvasti perinteinen sosiaalityön paradigma. Kasvokkainen kohtaaminen koetaan edellytyksenä sosiaalityön tekemiseen (ks.
Heikkonen & Ylönen 2010, 123) ja vuorovaikutuksen mahdollistumiseen. Kasvokkainen
vuorovaikutuksen koettiin myös tuovan asiakkaalle merkityksellisyyden tunteen.
“Sosiaalinen kontakti asiakkaan kanssa on mielestäni ehdoton edellytys sosiaalityössä, myös asiakkaan kannalta, vaikka he eivät siitä aina ajattele
noin.(V8)”
“Asiakas kokee olevansa olennainen ja tärkeä osa vuorovaikutusta, kun
työntekijä viitsinyt jalkautua/tavata livenä (V7)”
Kasvokkaisen vuorovaikutuksen tärkeyttä kysyttiin lisäksi kyselyn väittämissä, joissa
vastaajia pyydettiin arvioimaan vaatiiko verkkovuorovaikutuksen onnistuminen ensin
kasvokkaisen kohtaamisen. Vastaajista 11 oli sitä mieltä, että verkkovuorovaikutus vaatii
ensin kasvokkaisen kohtaamisen. Mielenkiintoista oli huomata, että 14 vastaajan mielestä
sitä ei tarvittaisi. Myöhemmin samoissa väitekysymyksissä asiaa kysyttiin uudelleen toisesta suunnasta, jolloin muutama vastaaja vastasi eri tavoin kuin aikaisempaan väitteeseen. (Ks. liiteosa kuvio 4 ja kuvio 5.) Jos asiaa tarkastellaan pelkästään väitteiden tulosten perusteella, näyttää siltä, että iso osa vastaajista koki verkkovuorovaikutuksen mahdolliseksi myös ilman aikaisempaa kasvokkaista kontaktia. Avoimissa vastauksissa kasvokkaisen kohtaamisen tarve sosiaalityön tekemisessä kuitenkin korostui, jolloin voidaan
ajatella, että ainakaan täysin ilman kasvokkaista tapaamista viestipalvelussa ei vuorovaikutusta synny.
Perinteinen ajatus sosiaalityöstä ja kasvokkaisen kohtaamisen edellytys näyttäytyy melkoisena haasteena verkkovuorovaikutuksen mahdollisuuksia tarkastellessa. Verkkovuorovaikutuksen käyttö nähtiin jopa jonkinlaisena uhkana, joka korvaa kasvokkaisen vuorovaikutuksen asiakastyössä. Asiakkaan kohtaamisen edellytyksen lisäksi kasvokkaista
vuorovaikutusta perusteltiin työntekijän kontrollin mahdollistajana. Epäilyt kohdistuivat
asiakkaan motiiveihin ja rehellisyyteen sekä siihen, että kirjoitettu ja todellisuus eivät
vastaa toisiaan. Kontrollin tarve yllätti, koska se ajatuksen tasolla on vastakkaista kuin
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perinteisen, vuorovaikutukseen perustuvan, sosiaalityön ajatukset. Sosiaalityössä tavoiteltavan toimivan vuorovaikutus suhteen syntymistä ja sen ylläpitoa pidetään keskeisenä
asiakastyössä (Niemelä 2016, 97).
Kontrollin tarve voidaan liittää asiantuntijakeskeiseen vuorovaikutukseen (ks. Mönkkönen 2007) ja se heijastaa voimakkaasti yhteiskunnallista sekä instituutionaalista työntekijän ja asiakkaan välistä vuorovaikutussuhdetta (ks. Jokinen 2016; Suoninen 2000). Asiantuntijakeskeisyys selittynee sillä, että tutkimuksemme vastaajat kokevat viestipalvelun
hyvänä työvälineenä etupäässä tiedon vaihtoon ja tiedon välittämiseen sekä asiallisen ja
täsmällisen tiedon jakamiseen, joka edellyttääkin enemmän asiantuntijuuden käyttöä (ks.
Mönkkönen 2007; 2002). Viestipalvelun hyödyntäminen liitettiin enemmänkin sosiaalityötä täydentäväksi palveluksi, joka helpottaa asiointia ja yhteydenpitoa. Viestipalvelun
nähtiin myös toimivan paremmin tilanteissa, joissa työskentely oli jo alkanut kasvokkain.
Viestipalvelun ei juurikaan koettu mahdollistavan vuorovaikutteista keskustelua asiakkaan kanssa. Ainoastaan yksi vastaajista toi esille viestipalvelun mahdollistavan vuorovaikutuksen paremmin asiakastyössä nuorten kanssa. Ajatus on yhteneväinen Katri Ylösen (2016, 67) tekemän tutkimuksen tulosten kanssa. Ylösen (mt.) mukaan verkko on
sellainen ympäristö, jossa nuori voi ilman kontrollia osallistua keskusteluun ja tulla paremmin kuulluksi kuin kasvokkain.
Asiakkaan ja työntekijän välinen vuorovaikutus asetelma vaihtelee tilanteittain sekä sen
mukaan, millainen tuen tarve asiakkaalla vuorovaikutustilanteissa on (ks. Jokinen 2017;
Suoninen 2000). Vuorovaikutusasetelma vaihtelee myös sen mukaan, missä asiakasprosessin vaiheessa asiakkaan kanssa työskentely on menossa. Tutkimuksemme laadullisen
aineiston tulosten lisäksi määrällisen aineiston tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että
viestipalvelua käytetään enimmäkseen asiantuntijakeskeiseen vuorovaikutukseen. Kyselyyn vastaajia pyydettiin arvioimaan Likertin asteikolla 1-5 (1= ei lainkaan, 2=harvoin,
3=ei harvoin eikä usein, 4=usein, 5=jatkuvasti) asiakkaiden viestipalvelun käytön tiheyttä
asiakasprosessin eri vaiheissa. Kuviosta 11 näkyy, että työntekijöiden arvion mukaan asiakkaat käyttävät viestipalvelua useimmiten neuvonnan ja ohjauksen saamisessa (ka. 2,4)
sekä asian vireille laittamisessa tai palveluiden hakemisessa (ka. 2,1). Harvemmin viestipalvelua käytetään palvelusuunnitelman laatimisessa (ka. 1,4) tai päätöksen teon yhteydessä (ka.1,5).
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2,4

Neuvonnan/ohjauksen saamisessa
Asian vireille laittamisessa/palvelujen
hakemisessa

2,1

Arvioinnissa/palautteen antamisessa

1,9

Yhteydenottamisessa tai tapaamisen
sopimisessa

1,9

Palvelutarpeen arvioinnissa (esim. tuottavat
itsestään siihen liittyvää tietoa/lähettävät…

1,7
1,5

Päätöksenteko vaiheessa

1,4

Palvelusuunnitelman laatimisessa

0

1

2

3

Keskiarvo (1= ei käytä lainkaan, 3= ei käytä harvoin eikä usein, 5= käyttää jatkuvasti)

KUVIO 11. Asiakkaiden viestipalvelun käyttöön liittyvien käytön tiheyttä kuvaavien arvojen keskiarvot.
Kokonaisuudessaan keskiarvot kaikkien muuttujien osalta jäivät hyvin alhaisiksi. Tämä
selittyy muuttujien jakaumilla, joiden mukaan suurin osa muuttujista oli arvioitu ei lainkaan tai harvoin -arvojen luokkaan. Huomattavaa on myös se, että lähes joka neljäs vastaaja ei ole osannut sanoa arviotaan asiakkaiden viestipalvelun käytöstä lainkaan (ks. liiteosa kuvio 6). Alhaiset keskiarvot viittaavat siihen, että asiakkaat eivät selvästikään ole
ryhtyneet käyttämään Omasoten viestipalvelua yhtenä palveluiden hakemisen kanavana.
Toisaalta tulos viittaa siihen, että työntekijät eivät sitä aktiivisesti palvelukanavana asiakkaille tarjoa tai käytä sitä itse yhtenä työvälineenä.
Ajatusta tukee taulukosta 1 nähtävä jakauma siitä, miten Omasoten viestipalvelua käyttäneet vastaajat (n=24) kokevat viestipalvelun käytön alkavan. Vastaajista 21 vastasi käytön alkavan siitä, kun asiakas lähettää viestin, jonka jälkeen työskentely alkaa. Vastaajista
kolme oli sitä mieltä, että työntekijä ja asiakas sopivat yhdessä viestipalvelun käytöstä
asiakastapaamisella. Huomattavaa on, ettei kukaan vastanneista ole valinnut vaihtoehdoista sitä, että työntekijä tekee aloitteen viestipalvelun käytöstä. Tuloksen mukaan viestipalvelussa ei myöskään jatketa aiemmin aloitettua työskentelyä asiakkaan kanssa.
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TAULUKKO 1. Jakauma Omasoten viestipalvelun käytön alkamisesta. (n=24)

Asiantuntijakeskeisen vuorovaikutuksen korostuminen on haaste dialogisen vuorovaikutuksen rakentumiselle. Asiakkaan ja työntekijän välisessä suhteessa, tämä tarkoittaa sitä,
että molemminpuolisen, yhteisesti rakennetun, ymmärryksen rakentuminen jää vajaaksi
viestipalvelun välityksellä käytävässä vuorovaikutuksessa. Asiantuntijakeskeisyys ei
mahdollista uuden oivalluksen syntymistä, joka on keskeistä dialogisessa vuorovaikutuksessa. (Ks. Arnkil & Seikkula 2014; Jokinen 2016; Mönkkönen 2007.) Tämä johtaa siihen, että asiakkaat eivät näyttäydy viestipalvelussa vuorovaikutuksen tasavertaisina osallistujina (ks. Arnkil & Seikkula 2014). Tutkimuksemme tulosten valossa esiin nousee
myös kysymys siitä, mahdollistaako Omasote-palvelu vastavuoroista ja sekä asiakkaan
että työntekijän ehdoilla tapahtuvaa vuorovaikutusta (ks. Mönkkönen 2007, 104).
Dialogisuutta verkkovuorovaikutuksessa voidaan tarkastella myös suljetun tai avoimen
dialogin ajatusten kautta (ks. Bahtin 1991; Rahikka 2015). Tutkimuksemme tulosten perusteella viestipalvelussa käydyt keskustelut muodostuvat suljetuiksi dialogeiksi. Havaintoa tukee Omasotea käyttäneiden vastaajien (n=24) kokemus asiakkaiden lähettämistä
viesteistä. Vastaajista 14 koki, että asiakkaat kirjoittavat usein tai aina selkeän kysymyksen, johon odottavat vastausta. (Ks. liiteosa kuvio 7.) Anne Rahikan (2015, 150) tekemän
tutkimuksen mukaan verkossa käytävän keskustelun tavoitteena ei aina välttämättä ole
dialogisen suhteen rakentuminen vaan vastausten tuottaminen. Suljetussa dialogissa työntekijä vastaa asiakkaan lähettämään lyhyeen viestiin tai esitettyyn kysymykseen pyrkimättä vastauksellaan rakentamaan syvällisempää suhdetta asiakkaan kanssa (ks. Bahtin
1991; Rahikka 2015). Viestipalvelussa käydyt suljetut dialogit voivat riittää asiakkaan
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kohtaamiseen silloin kun asiakkaalla on tarve saada vain vastaus kysymykseensä (ks. Rahikka 2015). Asiantuntijakeskeinen vuorovaikutus on näissä tilanteissa tarpeen, jotta
asiakas kokee saavansa tarvitsemansa avun (Mönkkönen 2002, 55).
Tulokset kyselyn väittämästä (ks. kuvio 12), jossa vastaajia pyydettiin arvioimaan sitä,
lisääkö verkossa käytävä viestintä asiakkaan saamaa tukea, vahvistaa ajatusta siitä, että
joissain tilanteissa asiantuntijakeskeinen vuorovaikutus on riittävää. Vastaajista 15 koki,
että asiakkaiden verkossa käytävä viestintä lisää asiakkaan tukea ja vain kuusi oli asiasta
eri mieltä. Vastaajista 13 ei ollut väittämästä samaa eikä eri mieltä.
14
12

lukumäärä

10
8
13

6

10

4

2
0

5

4
2

eri mieltä

2

3

4

samaa mieltä

KUVIO 12. Verkossa käytävä viestintä lisää asiakkaan saamaa tukea. (n=34)
Viestipalvelussa käytävä asiantuntijakeskeinen vuorovaikutus ja suljetun dialogin taso
näyttäytyvät mahdollisuutena, kun sitä tarkastellaan Eero Suonisen (2000) esittämän vuorovaikutusasetelman ajatuksen mukaan. Suoninen (mt.) kuvaa vuorovaikutusta kulttuurisena tanssina ja hänen näkemyksessään korostuu vuorovaikutussuhteen tilannesidonnaisuus ja asiakkaan tarpeisiin kulloisenkin tilanteen mukaan vastaava vuorovaikutussuhde.
Viestipalvelussa käytävät keskustelut asettuvat Suonisen kuvaamaan tiedonjakojenkkaan,
joka voi olla asiakkaalle yhtä merkityksellistä vuorovaikutusta kuin syvemmälle dialogisuuteen menevä vuorovaikutus. Vaikuttaisi siltä, että viestipalveluun tulevat yhteydenotot koskevat tällä hetkellä enemmän asiakkaan tiedollisia tarpeita ja sen vuoksi on hyvin
ymmärrettävää, että vuorovaikutuksen syvyys rakentuu sen mukaiseksi.
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6 Tekstuaalisen eriaikaisen verkkovuorovaikutuksen dialogisuus

6.1 Verkkovuorovaikutus vastavuoroisena prosessina
Työntekijöiden ja asiakkaiden välinen eriaikainen vuorovaikutus viestipalvelussa perustuu pelkästään lähetettyihin viesteihin ja niiden ymmärtämiseen. Yhteisen ymmärryksen
rakentuminen asiakkaan ja työntekijän välille on sidoksissa verkkovuorovaikutuksen prosessimaiseen luonteeseen (ks. Rahikka 2015) ja olennaista kohtaamisen kokemuksen ja
yhteisen ymmärryksen kannalta on se, millaiseksi asiakkaan ja työntekijän välinen suhde
rakentuu (Jokinen 2016, 138). Eriaikaisuuden lisäksi prosessimaisuus rakentuu viestin
vastaanottamisesta, lukemisesta ja ymmärryksen rakentumisesta sekä vastaamisesta (Rahikka 2015). Eriaikaisessa verkkovuorovaikutuksessa suhdetta rakennetaan viestien välityksellä, jolloin vuorovaikutteinen ja vastavuoroinen avoin dialogi rakentuu eri tavoin
kuin kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa (ks. Linell 2009; Rahikka 2015; vrt. Arnkil &
Seikkula 2014; Isaacs 2001; Mönkkönen 2007).
Kuviosta 13 on nähtävissä vastaajien kokemus vuorovaikutuksen rakentumisesta vastavuoroiseksi pelkän kirjoitetun tekstin perusteella. Vastaajista 13 oli lähes samaa tai samaa
mieltä siitä, että vastavuoroisuus voi syntyä pelkän kirjoitetun tekstin perusteella ja seitsemän oli asiasta eri tai lähes eri mieltä. Suurin osa vastaajista (15) ei ollut samaa eikä eri
mieltä. Vastaukset heijastavat sitä, että vastavuoroisuuden rakentuminen viestipalvelussa
koetaan melko haasteelliseksi, mutta osa kokee sen kuitenkin mahdolliseksi.
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KUVIO 13: Vuorovaikutus verkossa voi rakentua vastavuoroiseksi pelkästään kirjoitettujen viestien välityksellä. (n=35)
Kyselyvastausten perusteella vastaajien kokemus verkkovuorovaikutustilanteesta näyttäytyy haasteellisena vastavuoroisen suhteen rakentumista ajatellen. Havaintoa tukee vastaajien kokemus kasvokkaisen ja verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen eroista. Vastaajia pyydettiin vertaamaan kasvokkain ja verkossa tapahtuvaa vuorovaikutusta ja valitsemaan dialogisen vuorovaikutuksen osa-alueista ne, jotka heidän mielestään eroavat verkossa. Kuviosta 14 on nähtävissä, että vastaajien (n=37) arvioiden mukaan verkossa tapahtuva vastausten antaminen (19), vuorovaikutustilanne (18), käytetty kieli (16) ja kuunteleminen (14) eroavat eniten kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta. Vähiten eroa kasvokkaisessa ja verkkovuorovaikutuksessa oli vastaajien mukaan toisen näkemyksen hyväksymisessä (2), työntekijän asiantuntijuuden (3) sekä aiempien kokemuksien vaikutuksessa (3). Vastaajien kokema ero vastausten antamisessa, kuuntelemisessa ja vuorovaikutustilanteessa selittynee viestipalvelun kasvottomuudella, eriaikaisuudella sekä sillä, että
vuorovaikutus tapahtuu pelkästään kirjoitetun tekstin avulla. Vastausten perusteella työntekijän asiantuntijuus sekä aiemmat kokemukset ja toisen näkemyksen hyväksyminen
koetaan samankaltaiseksi niin kasvokkaisessa kuin verkkovuorovaikutuksessa.
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KUVIO 14. Kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta eroavat dialogisen vuorovaikutuksen
osa-alueet verkkovuorovaikutuksessa. (n=37)
Vastaajien kokemus vastauksen antamisen erosta asettaa vuorovaikutuksen dialogisuuden rakentumiselle suuren haasteen. Viestipalvelussa asiakkaalle annettu vastaus on merkityksellinen vastavuoroisuutta vahvistava tekijä ja sen avulla on mahdollista viedä vuorovaikutusta dialogisen vuorovaikutuksen suuntaan (ks. Arnkil & Seikkula 2014; Mönkkönen 2002; Rahikka 2015; Walther 1996). Kasvottomuudesta ja eriaikaisuudesta johtuen
vastauksen merkitys dialogisen vuorovaikutussuhteen rakentumisessa korostuu. Tutkimuksemme tulosten perusteella on selkeästi nähtävissä, että viestipalvelua käyttävät työntekijät eivät miellä kirjoitettua vastausta samanlaiseksi vuorovaikutusta mahdollistavaksi
ja syventäväksi välineeksi kuin kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen keskustelussa
annettu vastaus. Tulokset kertovat osaltaan siitä, että viestipalvelua käyttävien työntekijöiden kokemus verkkovuorovaikutuksesta on hyvin vähäistä ja kokemusta viestipalvelun
käytöstä ei ole juurikaan kertynyt.
Kuviosta 14 on selkeästi nähtävissä, että kasvokkaisuus koetaan vuorovaikutuksen muodostumisen kannalta oleelliseksi tekijäksi ja sen puuttuminen näyttää tulostemme valossa
heikentävän tai estävän kokonaan vastavuoroisuuden syntymisen viestipalvelussa muodostuvassa vuorovaikutuksessa. Havaintoa tukee vastaajien kokemus vuorovaikutustilan-
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teesta. Tulostemme perusteella vuorovaikutustilannetta viestipalvelussa ei koettu luonnolliseksi sen kasvottomuuden ja eriaikaisuuden vuoksi. Vuorovaikutuksen vastavuoroisuuden puute ja läsnäolon puuttuminen muuttavat kuuntelua ja asiakkaan kuulluksi tulemista (ks. Arnkil & Seikkula 20140), jolloin vastavuoroisuuden syntyminen jää vajaaksi
ja vuorovaikutus voi heikentyä. (Ks. mt.; Jokinen 2016.)
“Jos ei saa vastausta heti verkossa, kuulluksi tulemisen kokemus muuttuu”
(V34)
“Aidossa vuorovaikutustilanteessa kuunteleminen on erityisen tärkeää ja
asiakkaan kuulluksi tulemisen kokemus vaikuttaa myönteisesti asiakassuhteeseen.” (V17)
Tutkimustulostemme (ks. liiteosa kuvio 8) mukaan viestipalveluita käyttäneiden vastaajien (n=24) ajatuksista on löydettävissä verkkovuorovaikutuksessa kuulluksi tulemista
edistäviä elementtejä. Vastaajista suurin osa (21) pyrkii reagoimaan usein tai aina asiakkaiden viesteihin nopeasti ja vastaamaan aina kaikkiin asiakkaiden esittämiin kysymyksiin (22). Reagoimalla ja vastaamalla asiakkaalle välittyy kuulluksi tulemisen tunne ja se
edesauttaa vastavuoroisuuden rakentumista viestipalvelussa (Arnkil & Seikkula 2014).
Viestipalvelua käyttäneiden vastaajien ajatuksissa ei kuitenkaan näy juurikaan dialogisuuden rakentumista ja vuorovaikutuksen syventymistä vaativia tekijöitä. Viestipalvelua
käyttäneiden vastaajien joukosta vain neljä vastaajaa koki, että viestien avulla syntyy
usein tai aina keskustelua asiakkaan kanssa tai asiakkaalle annettavat vastaukset olisivat
sellaisia, että ne laittavat asiakkaan pohtimaan tilannettaan (ks. liiteosa kuvio 8).
Tutkimuksemme tuloksiin hieman eroten Anne Rahikan (2015, 108–109) tutkimuksen
tulosten mukaan työntekijät voivat vaikuttaa verkkopalvelussa käytävän keskustelun syventymiseen omilla tarkentavilla kysymyksillä sekä heittäytymällä keskusteluun asiakkaan kanssa. Viestipalvelua käyttäneistä vastaajista 11 kertoikin kysyvänsä tarkentavia
kysymyksiä asiakkaalta usein tai aina (ks. liiteosa kuvio 8) eli voidaan ajatella, että mahdollisuudet avoimen dialogin syntymiseen ovat olemassa, mutta eivät vielä tiedostetusti
käytössä. Avoimen dialogin syntymiseen vaikuttaa työntekijän toiminnan lisäksi asiakkaan reagointi viesteihin eli on mahdollista, että viestipalvelussa käytävissä keskusteluissa työntekijöiden esittämiin tarkentaviin kysymyksiin ei tule vastauksia tai ne eivät
mahdollista viestittelyn jatkumista.
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Kyselyyn vastanneiden kokemusten perusteella näyttää siis siltä, että viestipalvelussa ei
vielä rakennu dialogisia keskusteluita asiakkaiden ja työntekijöiden välille, vaan viestien
avulla käydyt keskustelut jäävät pintapuolisiksi. Tähän voi osaltaan olla vaikuttamassa
viestipalveluun määritelty viestin vastaamisen määräaika. Määräaika tukee asiakkaan
kuulluksi tulemisen tunnetta, mutta on toisaalta vaikeuttaa dialogisen vuorovaikutuksen
rakentumista.
“Vastaustakuu tiettyjen työpäivien sisällä tekee osan vastaajista "kumileimasimiksi" eli annetaan "vähän sinne päin vastaus" kun ei ehdi paneutua
vastaamiseen.” (V1)
Vastaajien kokemus onnistuneesta vuorovaikutuksesta viestipalvelussa vahvistaa yhteisen ymmärryksen ja kuulluksi tulemisen merkitystä. Vastaajat valitsivat viisi tärkeintä
onnistuneeseen verkkovuorovaikutukseen vaikuttavaa tekijää ja asettivat ne tärkeysjärjestykseen. Yhteisen ymmärryksen muodostuminen oli vastaajien mielestä toiseksi tärkein asia vuorovaikutuksessa. Vastaajista 20 oli asettanut sen viiden tärkeimmän tekijän
joukkoon ja kuusi vastaajaa oli asettanut sen toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi. Kuulluksi
tuleminen oli vastaajien mielestä kolmanneksi tärkein tekijä. Vastaajista 16 oli valinnut
sen viiden tärkeimmän joukkoon ja jopa viisi vastaajaa tärkeimmäksi tekijäksi. (Ks. liiteosa taulukko 3). Tulostemme perusteella näyttää siltä, että työntekijöiden ajatukset onnistuneesta verkkovuorovaikutuksesta ylipäätään ovat yhteneväisiä dialogisen vuorovaikutussuhteen lähtökohtien kanssa (ks. mm. Alhanen 2016; Isaacs 2001; Arnkil & Seikkula 2014), vaikkakin viestipalvelun kasvottomuus ja vuorovaikutuksen eriaikaisuus koettiin haasteellisena.
Tutkimuksessamme kasvoton verkkovuorovaikutus nähtiin persoonattomampana kuin
kasvokkainen vuorovaikutus. Verkkovuorovaikutuksen kannalta ajateltuna kasvottomuus
ja persoonattomuus voidaan nähdä etuna, koska vuorovaikutuksessa olijoiden ei tarvitse
käyttää sosiaalisia taitojaan vuorovaikutuksessa. Osalliset voivat myös paremmin kontrolloida itsestä välittyvää kuvaa kirjoitettuun tekstiin perustuvassa viestinnässä. (ks. Huttunen & Merikivi 2011; Rahikka 2015; 2008; Walther 1996.) Tutkimustulostemme perusteella kasvottomuuden nähtiin mahdollistavan vuorovaikutuksen tilanteissa, joissa
edeltävät kasvokkaiset kohtaamiset ovat jollain tasolla epäonnistuneet. Kasvottomuuden
ajateltiin lisäksi mahdollistavan vuorovaikutuksen ilman ulkoisten tekijöiden vaikutusta
(ks. Huttunen & Merikivi 2011; Rahikka 2015) ja helpottavan joidenkin asiakkaiden lähestymistä. Kasvottomuuden nähtiin myös helpottavan asioiden hoitoa tilanteissa, joissa
asia on hoidettava eriävistä mielipiteistä huolimatta.
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“Aiemmilla kokemuksilla ei ehkä niin vaikutusta, verkossa neutraali kohtaaminen” (V28)
“Verkossa voi olla "kasvoton", viestin vastaanottaja ei muodosta asenteellista suhtautumista toiseen, kun ei nää tätä. Ei esim. vastaajan fyysiset ominaisuudet eivät tule esille verkossa.” (V1)
Kasvottomaan vuorovaikutukseen liittyy kiinteästi ilmeiden ja eleiden puuttuminen vuorovaikutustilanteesta. Tutkimuksemme tuloksissa ilmeiden ja eleiden merkitys korostui
ja näyttäytyi dialogisen vuorovaikutuksen rakentumisen kannalta haasteena. Vastaajat
kokivat, että pelkästään kirjoitetusta viestistä on vaikea tulkita asiakkaan reaktioita ja toisaalta saada ymmärrystä asiakkaan tilanteesta. (Ks. myös liiteosa kuvio 9.) Myös asiakkaiden tunteiden välittyminen ja niiden ymmärtäminen pelkästään kirjoitetusta tekstistä
koettiin hankalaksi. Hankalana vastaajat kokivat myös omien tunneviestien välittämisen.
Vastaajia pyydettiin arvioimaan empatian osoittamisen helppoutta pelkästään kirjoitettujen viestien avulla. Vastaajista 15 ei kokenut empatian osoittamista pelkän kirjoitetun
tekstin avulla helppona ja vain kahdeksan vastaajaa koki sen helpoksi. (ks. liiteosa kuvio
10.) Toisenlaista näkemystä ymmärryksen rakentumiseen ja tunteiden välittymiseen kirjoitetusta tekstistä edustaa Rahikan (2015, 106–107) tekemä tutkimus, jonka tuloksien
mukaan kirjoitettu viesti voi välittää asiakkaan tunteita ja kokemuksia. Tutkimuksemme
vastakkainen tulos voi johtua viestipalvelun käytön ja saapuneiden viestien vähäisyydestä, jonka vuoksi viestipalvelua käyttäviltä työntekijöiltä puuttuu kokemusta viestien
tulkinnasta. Katri Ylönen (2016, 52) esittää omassa tutkimuksessaan mielenkiintoisen
näkemyksen liittyen sosiaalisten vihjeiden puuttumiseen verkkovuorovaikutuksessa. Ylösen (mt.) tutkimuksen mukaan tunteiden ilmaiseminen kasvottomasti verkossa oli nuorilla helpompaa ilman sosiaalisten vihjeiden mukana oloa vuorovaikutuksessa.
Viestipalvelussa vuorovaikutus on automaattisesti eriaikaista ja se voi edistää vuorovaikutussuhteen rakentumista. (Ks. Arnkil & Seikkula 2014; Mallen ym. 2005; Mönkkönen
2007; Rahikka 2015). Tutkimuksemme tuloksissa on havaittavissa viitteitä eriaikaisuuden edesauttavasta vaikutuksesta vuorovaikutussuhteen rakentumiseen. Vastaajien kokemuksen mukaan eriaikaisuudesta syntyvä ajallinen viive mahdollistaa kirjoitettuun viestiin palaamisen eli viestin voi lukea uudelleen sekä vastauksen miettimisen rauhassa.
Työntekijän näkökulmasta eriaikaisuuden koettiin mahdollistavan vastausviestin sisällön
tarkemman miettimisen kuin kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Viestipalvelua käyttäneistä vastaajista 19 arvioi miettivänsä usein tai aina vastausviestin sisällön sitä huolellisesti harkiten (ks. liiteosa kuvio 8). Kyselyn vastausten perusteella vuorovaikutuksen eriaikaisuus antaa aikaa työntekijälle myös tiedon tarkempaan selvittämiseen ja näin ollen
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asiakas voi saada tiedollisesti kattavamman ja paremmin perustellun vastauksen kysymykseensä. Vastauksen miettiminen ja viestiin palaaminen helpottavat molempien vuorovaikutuksessa olevien ymmärryksen rakentumista ja edesauttavat siten dialogiseen
vuorovaikutukseen liittyvää yhteisen oivalluksen syntymistä. (Ks. Huttunen-Merikivi
2011; Rahikka 2015; Walther 1996.)
Tutkimuksemme tulosten perusteella vuorovaikutuksen eriaikaisuus liitettiin vain viestin
lukemiseen ja tarkemman vastausviestin antamiseen. Ajallista viivettä ei viestipalvelussa
käytävien keskustelujen vähyydestä ja pintapuolisuudesta johtuen voida aineistomme perusteella nähdä suoraan dialogisuutta ja asiakkaan kohtaamista edistävänä tekijänä (ks.
Luku 3.3). Viestipalvelussa käytävät keskustelut eivät tutkimuksemme tulosten mukaan
juurikaan rakennu viestien ketjuiksi, joka on edellytys avoimen dialogin syntymisessä.
Omasoten viestipalveluissa käytävissä keskusteluissa on löydettävissä tulosten perusteella kuitenkin jonkin verran vastavuoroisuutta ja dialogista vuorovaikutusta edistäviä
tekijöitä, kuten kuulluksi tulemisen kokemusta tukevia elementtejä.

6.2 Kirjoitettu kieli vuorovaikutuksen välineenä
Viestipalvelussa vuorovaikutus asiakkaan ja työntekijän välillä rakentuu pelkästään kirjoitetun kielen avulla, jolloin viesteissä käytetty kieli ja sekä erilaiset ilmaisut ovat tärkeitä tekijöitä dialogisen vuorovaikutuksen rakentumisen kannalta (ks. Rahikka 2015;
Vološinov 1990). Vuorovaikutuksen tekstuaalisuus on yksi verkkovuorovaikutuksen elementeistä ja kokonaisuutta ajatellessa se on vuorovaikutuksen rakentumisen kannalta
kaikkein merkityksellisin (ks. Rahikka 2015). Käytettävä kieli ja sen muoto vaikuttavat
viestin ymmärtämiseen ja sen sisällöllisten merkitysten rakentumiseen. Kielen avulla
työntekijät rakentavat viestipalvelussa myös suhdetta asiakkaisiin (ks. Rahikka 2015).
Tutkimuksemme tulosten perusteella viestipalvelussa käytetään tarkempaa yleiskieltä ja
viestejä pyritään kirjoittamaan asiatekstiksi vältellen kielikuvia ja murreilmaisuja. Tutkimuksessamme vastaajia pyydettiin arvioimaan millaista kieltä viestiin vastaamisessa on
hyvä käyttää. Kuviosta 15 on nähtävissä vastaajien kokemus oikeanlaisesta viestipalvelussa käytettävästä kielestä. Vastaajista 30 on kokenut yleiskielen olevan hyvä viestiinvastaamisessa ja vain kahdeksan vastaajaa on arvioinut puhekielen hyväksi. Sosiaalialan
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ammattikieltä ei koeta hyvänä kielenä ja hymiöiden käyttöä kielen rikastuttajana ei nähdä
juuri ollenkaan.
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KUVIO 15. Vastaajien kokemus viestipalvelusta käytettävästä kielen muodosta. (n=37)
Tutkimuksemme tulokset eroavat hieman Anne Rahikan (2015) tutkimuksen tuloksista,
jonka mukaan yleiskielen ja puhekielen yhdistäminen sekä selkokielen käyttäminen tarvittaessa ovat hyviä kielen käytön muotoja verkossa käytäviin keskusteluihin. Tutkimuksemme tuloksissa yleiskieli nousi selkeästi puhekielen edelle, kun ne Rahikan tutkimuksen tuloksissa näyttäytyivät enemmän samanarvoisina. Ammattikielen käytön osalta tutkimuksemme tulokset ovat yhteneväisiä Rahikan (mt.) tutkimuksen tulosten kanssa. Liiallinen ammatillisten termien käyttäminen voi hankaloittaa asiakkaan viestien ymmärtämistä (mt., 98). Hymiöiden käyttö on useissa tutkimuksissa (ks. Huttunen & Merikivi
2011; Matikainen 2003; Turtiainen 2009; Walther & D’Addario 2001) havaittu hyväksi
keinoksi ilmaista verkossa muuten puuttuvaa kehonkieltä sekä tukea tunteiden ilmaisua.
Viestipalvelun käyttäjät eivät tutkimuksemme tulosten mukaan tunnista tätä mahdollisuutta. Tämä voi johtua siitä, että viestipalvelussa käytävät keskustelut näyttäytyvät hyvin
asiantuntijakeskeisenä ja keskittyvät enemmän tiedon jakamiseen kuin dialogiseen vuorovaikutukseen. (Ks. luku 6.2.)
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Tarkemmin tekstin muotoon mentäessä tutkimuksemme tulosten mukaan viestipalvelua
käyttävät työntekijät pyrkivät ilmaisussaan yksiselitteiseen, täsmälliseen ja selkeään kieleen. Tämä tukee ymmärryksen rakentumista ja osoittaa asiakkaalle, että työntekijä pitää
asiakkaan esittämää asiaa arvokkaana (ks. Arnkil & Seikkula 2014; Niemi-Pynttäri 2007;
Rahikka 2015). Kuviosta 16 on nähtävissä, että kieliopillisesti huoliteltu teksti koetaan
tärkeäksi viestipalvelua käytettäessä. Vastaajista 25 oli samaa mieltä siitä, että viesteihin
vastaamisessa on hyvä käyttää kieliopillisesti huoliteltua tekstiä. Kielikuvia, tapausesimerkkejä ja persoonallisia ilmaisuja ei tutkimuksemme tulosten mukaan ole viesteihin
vastaamisessa hyvä käyttää. Vastaajista vain muutama on kokenut niiden käytön hyvänä.
Vastaajista kymmenen on arvioinut asiakkaan kanssa samojen ilmaisujen käyttämisen
hyväksi viesteihin vastaamisessa.
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KUVIO 16. Vastaajien kokemus viestipalvelussa käytettävästä tekstin sisällöstä. (n=37)
Kieliopillisesti oikein kirjoitettu viesti edesauttaa yhteisen ymmärryksen saavuttamista.
Huolimaton ja kieliopillisesti huonosti muotoiltu viesti voi välittyä asiakkaalle piittaamattomuuden tunteena ja vaikuttaa vuorovaikutussuhteen muodostumiseen. Rahikan
(2015) tutkimuksen tulosten mukaan huoliteltu vastausviesti osoittaa aitoa kiinnostusta
asiakasta kohtaan. Muut tutkimuksemme tuloksissa esiin tulleet tekstin sisällön muodot
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eroavat Rahikan (mt.) tekemän tutkimuksen tuloksista. Viestipalvelun käyttäjät eivät kokeneet kielikuvia tai tapausesimerkkejä hyvinä keinoina kun taas Rahikan (mt.) tutkimuksessa niiden koettiin tarkentavan viestissä käytettäviä sanoja ja ilmaisuja sekä konkretisoivan viestin sisältöä. Eroa voi selittää Rahikan tutkimuksen kohdentuminen järjestöissä
tehtävään verkkoauttamiseen, jolloin asiakkaan ja työntekijän väliseen vuorovaikutukseen ja vuorovaikutuksessa käytettävään kieleen ei ole samalla lailla vaikuttamassa sosiaalityöhön kuuluvat yhteiskunnallisen ja instituutionaalisen vuorovaikutussuhteen roolit
(ks. Jokinen 2016).
Vastaajia pyydettiin valitsemaan viisi tärkeintä onnistuneeseen verkkovuorovaikutukseen
vaikuttavaa tekijää ja asettamaan ne tärkeysjärjestykseen. Tekstin ymmärtäminen koettiin
kolmanneksi tärkeimmäksi tekijäksi, vastaajista 16 oli valinnut sen viiden tärkeimmän
tekijän joukkoon (ks. liiteosa taulukko 3). Tekstin ymmärtäminen tunnistetaan tärkeäksi
verkkovuorovaikutukseen vaikuttavaksi tekijäksi, mutta käytännön tasolla se koetaan
haasteena. Laadullisen aineiston tulosten mukaan kirjoitetun ymmärtäminen on vaikeaa
ja lisää väärinymmärrysten riskiä sekä vaikuttaa viestistä tehtävään tulkintaan.
“olennainen saattaa jäädä huomaamatta. riippuu miten osaa ilmaista itseään
kirjoittamalla” (V12)
Myös kirjallinen ilmaiseminen koettiin tärkeäksi tekijäksi onnistuneessa verkkovuorovaikutuksessa, vastaajista 15 oli valinnut sen viiden tärkeimmän tekijän joukkoon (ks. liiteosa taulukko 3). Kirjoitettu kieli suunnataan aina keskustelukumppanille ja käytettyjen
sanojen merkitys avautuu viestipalvelussa tapahtuvassa yksittäisessä viestien vaihdossa
osallisten kesken (Vološinov 1990, 106–107). Toisin sanoen kirjoitettu kieli voi merkitä
yhdelle lukijalle yhtä ja toiselle toista, lisäksi kirjoitetun sisältö rakentuu aina tilannesidonnaisesti. Tutkimustulostemme mukaan kirjallisen ilmaisun osaaminen koetaan
tärkeänä ymmärrystä edistävänä tekijänä. Tulosten mukaan viestipalvelussa tulisi osata
kirjoittaa niin, että asiakkaalle ei jää tulkinnan varaa kirjoitetusta viestistä. Kirjoitetun
viestin ymmärtäminen ja tulkinta koettiin haasteelliseksi.
“Työntekijänä tulee kirjoittaa ns. ajatuksella ettei esim. kiireessä vastaa
viestiin "väärin", josta voisi tulla asiakkaalle väärinkäsityksiä.” (V30)
Kirjallisen ilmaisun osaamisen lisäksi viestipalveluissa käytävää tekstuaalista vuorovaikutusta tukee työntekijöiden kokemus kirjoittamisesta vuorovaikutuksen välineenä. Vastaajia (n=37) pyydettiin arvioimaan viestin vastaamiseen liittyviä tekijöitä ja vastaajista
yhdeksän oli kokenut kirjoittamisen luontevana vuorovaikutuksen muotona. Vastaavasti
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14 vastaajaa ei kokenut kirjoittamista luontevana. (Ks. liiteosa kuvio 10.) Omasotea käyttäneitä vastaajia (n=24) pyydettiin myös arvioimaan omaa kokemustaan viestien kielenkäyttöön liittyen. Kuviosta 17 on nähtävissä, että vastaajista 10 koki kirjoittamisen usein
tai aina luontevana tapana viestiä ja vain kaksi vastaajaa oli kokenut sen luontevaksi harvoin tai ei lainkaan. Kokemus oikeiden sanojen löytämisestä oli lähes samankaltainen,
vastaajista 10 koki oikeiden sanojen löytämisen helppona usein tai aina ja vain yksi vastaaja oli kokenut sen helpoksi harvoin tai ei lainkaan. Tulosten perusteella viestipalvelun
käyttäminen, vaikka se onkin ollut kokonaisuudessaan vähäistä, näyttäisi tuovan varmuutta kirjalliseen osaamiseen ja kokemukseen kirjoitetusta kielestä vuorovaikutuksen
välineenä.

Kirjoittaminen on minulle luonteva tapa viestiä

Oikeiden sanojen löytäminen on helppoa

ei lainkaan tai harvoin

2

1

ei harvoin eikä usein

11

11

usein tai aina

10

10

1

2

en osaa sanoa

KUVIO 17. Omasoten viestipalvelua käyttäneiden arvio kielenkäytöstä. (n=24)
Viestipalvelussa käytävät keskustelut jäävät tulostemme perusteella pintapuolisiksi (ks.
luku 7.1) ja suljetuiksi dialogeiksi (ks. luku 6.2), jolloin kielen dialogisuuden ymmärrystä
ja sen merkitysrakenteita ei ole juurikaan nähtävissä. Näin ollen tutkimuksemme tuloksia
ei voida tarkastella Per Linellin (2010) esittämiä, kirjoitetun tekstin sisältämän dialogisuuden elementtejä, vasten eikä tuloksista ole nähtävissä myöskään viestien välistä dialogia (ks. myös Rahikka 2015). Tulosten mukaan viestipalvelua käyttävät työntekijät eivät riittävästi miellä kirjoitettua kieltä dialogista vuorovaikutusta mahdollistavaksi, jolloin vuorovaikutus ei pääse syvenemään. Ilmiönä asia on hyvin mielenkiintoinen. Nykypäivänä monet hoitavat omia henkilökohtaisia sosiaalisia suhteitaan erilaisten verkossa
olevien palveluiden avulla. Esimerkiksi WhatsAppissa keskusteluja käydään kirjoitetun
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kielen avulla ja ne voivat osin korvata kasvokkaisia tai puhelimitse hoidettavia vuorovaikutustilanteita. Erona viestipalvelussa käytäviin keskusteluihin on toki se, että keskustelijoilla on usein jonkinlainen suhde jo olemassa, kun taas viestipalvelussa yhteydenotto
voi olla ensimmäinen kontakti työntekijän ja asiakkaan välillä. Lisäksi viestipalvelun
käyttö tutkimusympäristössä oli melko vähäistä.
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7 Pohdinta

Omasoten viestipalvelussa käytävä eriaikainen tekstuaalinen verkkovuorovaikutus näyttäytyy tulostemme perusteella hyvin asiantuntijakeskeisenä vuorovaikutuksena eikä siitä
ole nähtävissä dialogisen vuorovaikutuksen ulottuvuuksia (ks. Mönkkönen 2007; Rahikka 2015). Dialoginen verkkovuorovaikutus vaatii yhteisen ymmärryksen rakentumista
työntekijän ja asiakkaan lähettämien viestien välityksellä ja tulosten perusteella viestipalvelua käytetään lähinnä kysymys-vastaus tyyppisissä tilanteissa tiedonantoon ja neuvontaan eikä siinä mahdollistu dialogisuuden syntyminen. (Ks. Arnkil & Seikkula 2014; Jokinen 2016; Mönkkönen 2007.) Viestipalvelussa käytävissä keskusteluissa korostuu selkeästi työntekijöiden rooli asiantuntijana sekä tiedonjakajana. Asiakkaan rooli näyttäytyy
enemmän tiedon vastaanottajana kuin vuorovaikutukseen aktiivisesti osallistuvana. Tiedon jakamiseen painottuminen ei mahdollista asiakasta osallistavaa ja dialogisen vuorovaikutuksen vastavuoroisuuden syntymistä.
Työntekijöiden vastauksissa oli myös havaittavissa tarve kontrolloida asiakasta, joka voidaan osaltaan liittää varsinkin aikuisten parissa tehtävään sosiaalityöhön, jossa perinteisesti tuen ja kontrollin tasapaino on määrittänyt asiakkaan kohtaamista (Jokinen 2008,
110–112). Tarkasteltaessa viestipalvelussa rakentuvaa verkkovuorovaikutusta vuorovaikutussuhteen näkökulmasta kontrolli voidaan liittää osaksi institutionaalista ja yhteiskunnallista vuorovaikutussuhdetta (ks. Jokinen 2016, 140; 146; 2008, 120). Institutionaalinen
suhde on aina lähtökohtana sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisessä kohtaamisessa,
mikä voi osaltaan selittää viestipalvelun asiantuntijakeskeisyyden korostumista (ks. Jokinen 2016; Suoninen 2000). Kontrollin tarpeen esiintyminen voi myös johtua siitä, että
valtaosa kyselyyn vastaajista (20) työskentelee aikuissosiaalipalveluissa. Myös asiakkaat
voivat olla tottuneita asiantuntijakeskeisyyteen ja hakea vastauksia selkeisiin tiedollisiin
tarpeisiin.
Viestipalvelussa käytävät keskustelut eivät tutkimuksemme perusteella rakennu avoimen
dialogin syntymisen edellytyksenä oleviksi viestien ketjuiksi vaan jäävät suljetun dialogin tasolle. Huomioitavaa on kuitenkin se, että joissakin tilanteissa viestipalvelussa rakentuvat suljetut dialogit voivat asiakkaiden tuen tarpeen kannalta olla riittäviä asiakkaan
kohtaamisessa. (Ks. Rahikka 2015.) Avoin dialogi ei siis ole aina oikeanlainen verkkovuorovaikutuksessa tavoiteltava vuorovaikutuksen taso vaan merkityksellistä on se, että
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vuorovaikutusasetelmien tulee vaihdella tilanteen mukaan vastaten juuri sillä hetkellä asiakkaan tarpeisiin. Työntekijän on tunnistettava asiakkaan lähettämästä viestistä, millaista
vuorovaikutustanssia milloinkin tanssitaan, ja osallistua vuorovaikutukseen oikeanlaisin
askelkuvioin ja tanssiin kutsun mukaan. Työntekijän rooliin kuuluu myös vaikuttaa tanssin luonteeseen asiakkaan tarpeen mukaan. (Vrt. Suoninen 2000.)
Vaikka viestipalvelussa käytävässä verkkovuorovaikutuksessa ei tulostemme perusteella
rakennu dialogista verkkovuorovaikutusta, on dialogisuuden syntymistä edesauttavia tekijöitä kuitenkin löydettävissä. Esimerkiksi kokemus viesteissä käytettävästä kielestä on
verkkovuorovaikutuksen dialogisuutta edistävää (vrt. Rahikka 2015). Viestipalvelussa
käytetään tarkkaa, selkeää ja yksiselitteistä yleiskieltä, joka on kieliopillisesti huoliteltua.
Tämä edesauttaa yhteisen ymmärryksen saavuttamista ja osoittaa aitoa kiinnostusta asiakasta kohtaan (ks. Rahikka 2015). Kielen dialogisuuden ymmärrystä ja sen merkitysrakenteita ei ollut nähtävissä, joten arvioita verkkovuorovaikutuksen rakentumisesta tästä
näkökulmasta ei voinut tehdä. Myös verkkovuorovaikutuksen eriaikaisuus koettiin
myönteisenä sen mahdollistaman vastausviestin miettimisen sekä viestiin palaamisen
osalta. Työntekijät tiedostavat edesauttavia tekijöitä, mutta eivät ole vielä oivaltaneet niiden merkitystä verkkovuorovaikutuksen kannalta, eivätkä tunnista niitä dialogiseen verkkovuorovaikutukseen liittyviksi. Tähän voi olla vaikuttamassa perinteinen sosiaalityön
vuorovaikutuksen kokemus ja sen kasvokkaisuuden vaade.
Kasvokkaisuus koettiin tutkimuksessamme edellytyksenä asiakkaan kohtaamisessa ja tilanteen ymmärtämisessä. Ilmeet ja eleet edesauttavat kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa
vastavuoroisuuden syntymistä, koska vuorovaikutuksessa olevat näkevät toisten reaktiot
ja tunteet helpommin. Verkkovuorovaikutuksesta ilmeiden ja eleiden puute haastaa dialogisen verkkovuorovaikutukseen liittyvää vastavuoroisuuden muodostumista. Dialogisen vuorovaikutussuhteen syntymisen kannalta kasvokkaisuudella ei pitäisi mielestämme
olla niin suurta merkitystä, koska dialoginen vuorovaikutus pohjaa vastavuoroisuuteen ja
se on mahdollista saavuttaa puhutun lisäksi myös tekstuaalisena (ks. Walther 1996). Per
Linellin (2010, 35) mukaan kirjoitettu teksti sisältää vastavuoroisuutta, tilanne- ja kontekstisidonnaisuutta ja moniäänisyyttä, jotka ovat dialogisia elementtejä. (Ks. myös Bahtin 1991, 265–266; Vološinov 1990, 116.) Kasvottomuudessa nähtiin myös mahdollisuuksia. Vuorovaikutus onnistuu verkossa paremmin tilanteissa, joissa aiemmat kasvokkaiset kohtaamiset ovat jotenkin epäonnistuneet tai asiakkaan ja työntekijän mielipiteet
eroavat asiassa. Kasvottomuuden nähtiin myös mahdollistavan vuorovaikutuksen ilman
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fyysisten ominaisuuksien, esimerkiksi ulkoisen habituksen, vaikutusta, helpottaen joidenkin asiakkaiden lähestymistä.
Yksittäisiä dialogista verkkovuorovaikutusta edistäviä elementtejä oli siis jonkin verran
nähtävissä, mutta tällä hetkellä viestipalvelussa ei synny dialogisen vuorovaikutuksen
vaatimaa syvyyttä. Edistävien elementtien tiedostetumpi hyödyntäminen voisi edesauttaa
vastavuoroisen vuorovaikutuksen rakentumista jatkossa. Verkkovuorovaikutuksessa vastavuoroisuus ja vuorovaikutus rakennetaan kirjallisesti viestien välityksellä ja vastaavasti
sosiaalityössä kirjallinen osaaminen on vahvaa. Sosiaalityössä kirjallinen osaaminen korostuu kirjaamisen, esimerkiksi päätöksenteon yhteydessä. Sosiaalityöntekijän tulee osata
perustella omaa toimintaansa kirjoitetun tekstin muodossa. Verkkovuorovaikutuksen
kannalta sosiaalityön kirjaamisen osaamista tulisi hyödyntää, mutta sellaisenaan se ei dialogiseen verkkovuorovaikutukseen sovellu. Verkkovuorovaikutuksessa kirjallinen ilmaisu vaatii hieman asiakirjakirjaamista vapaampaa ilmaisua, jotta tavoitettaisiin verkkovuorovaikutuksessa tarpeellinen persoonallisemman kirjallisen ilmaisun ote. Verkkovuorovaikutuksessa viestit on hyvä kirjoittaa omana persoonana, siinä roolissa, missä kulloinkin ollaan ja välttää kasvottoman instituution edustajan roolia. Kirjallisen osaamisen
muutoksen lisäksi sähköisten palveluiden hyödyntäminen sosiaalityön asiakastyössä vaatii ymmärryksen lisäämistä siitä, miten vastavuoroisuus verkossa voi rakentua tekstuaalisesti. Muutosta edistää aktiivinen sähköisten palveluiden käyttö, joka tuo työntekijöille
varmuutta kirjalliseen ilmaisuun verkossa. Sähköisten palveluiden aktiivisen käytön lisäksi jatkokehittämisen kannalta olisi tärkeää tutkia kielen dialogisuutta ja sen merkitysrakenteita sosiaalityön vuorovaikutuksen näkökulmasta, jotta sosiaalityön vuorovaikutuksellinen osaaminen saadaan käyttöön myös verkossa tehtävässä sosiaalityössä.
Verkkovuorovaikutuksen rakentumiseen liittyy paljon haasteita kirjallisen ilmaisun osaamisen lisäksi. Verkkovuorovaikutuksessa vuorovaikutusta rakennetaan pelkästään kirjoitetun tekstin välityksellä ja haasteeksi muodostuu sen ymmärtäminen niin, että asiakkaan
kokonaistilanne hahmottuu työntekijälle. Kirjoitetun ymmärtämisen vaikeus lisää väärinymmärrysten riskiä sekä vaikuttaa viestistä tehtyyn tulkintaan. Viestien ymmärtäminen
vaikuttaa ennen kaikkea kuulluksi tulemisen kokemukseen (ks. Arnkil & Seikkula 2014).
Tilanteissa, joissa työntekijät ymmärtävät asiakkaan lähettämän viestin samoin kuin asiakas on sen tarkoittanut, välittyy viestissä todennäköisemmin asiakkaan tarpeita kohtaava
vastaus ja asiakas kokee tulleensa kuulluksi. Myös vastavuoroisuus viestien välillä voi
tällöin olla luontaisempaa.
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Dialogisen verkkovuorovaikutuksen rakentumiseen vaikuttavat myös erilaiset sosiokulttuuriset tekijät, jolloin tarkastelua on syytä laajentaa myös toimintaympäristöjen ja organisaatioiden tasolle. Tarkasteltaessa verkkovuorovaikutuksen mahdollisuuksia sosiaalityön käytännöissä, on tutkimuksemme tulosten perusteella nähtävissä viitteitä tulevan sosiaali - ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvän sähköisten palveluiden kehittämisen
tavoitteista (ks. Valtioneuvoston kanslia 2015; Valtioneuvosto 2018). Omasoten viestipalvelun nähtiin toimiessaan lisäävän palveluiden saavutettavuutta ja helpottavan asiakkaiden yhteydenottoa sosiaalipalveluihin. Palveluiden saatavuus näyttäytyi myös mahdollisuutena asiakkaiden näkökulmasta. Viestipalvelussa tehtävä yhteydenotto ei ole sidottu tiettyyn paikkaan ja asiakkaan on itse mahdollista valita yhteydenoton ajankohta.
Toimiessaan Omasote selkeyttää palvelurakenteita ja mahdollistaa laadukkaampaa sosiaalityötä. (Ks. Weiner & Petrella 2007; vrt. Haynes 2015.)
Tutkimuksemme kyselyyn vastasi vain kolmannes kyselyn saaneista sosiaalialan Omasoten käyttäjistä. Vastanneiden Omasoten viestipalvelun käyttö oli lisäksi vähäistä ja sitä
pidettiin merkityksettömänä oman työn kannalta. Vähäinen merkitys korostui myös viestipalvelun käytössä suurimmassa osassa asiakasprosessin vaiheita, lisäksi neljännes vastaajista ei osannut arvioida palvelun käyttöä asiakkaiden näkökulmasta lainkaan. Vähäistä
käyttöä perusteltiin myös sillä, että asiakkaat eivät käytä, eivät halua käyttää tai heillä ei
ole tarvittavia välineitä käyttää viestipalvelua. Asiakkaiden käyttämättömyydessä on
hyvä muistaa erilaiset asiakasryhmät erityistarpeineen, jolloin käyttö ei ole lainkaan mahdollista.
Vähäiseen vastausinnokkuuteen voi vaikuttaa useampi tekijä. Omasote voi olla käytettävyydeltään sellainen, että se ei palvele sosiaalityön tarpeita ja mahdollista vastavuoroista
sekä asiakkaan että työntekijän ehdoilla tapahtuvaa vuorovaikutusta. Toisaalta työntekijät
eivät koe vielä Omasoten viestipalvelua yhtenä sosiaalityön tekemisen välineenä (ks.
Kauppila ym. 2018). Kokemukseen voi vaikuttaa se, että Omasote ja sen myötä viestipalvelu on kehitetty alun perin terveydenhuoltovetoisesti ja sen suunnittelussa ei ole riittävästi huomioitu sosiaalityön tarpeita ja sisältöä (ks. Pohjola 2017). Toisaalta Omasote
koettiin myös erilliseksi muista käytössä olevista tietojärjestelmistä ja tästä johtuen hidastavan työskentelyä asiakkaan kanssa. Vaikuttavana tekijänä voi olla myös Omasoten
puutteellinen käyttöönotto sosiaalialan konteksteissa sekä käytön riittävä ohjaus käytännön työntekijätasolla. Riittävän ohjauksen puute heijastui työntekijöiden epäilystä Omasoten viestipalvelun tietoturvallisuudesta.
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Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategisissa linjauksissa sähköinen
asiointi on mainittu jo vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman 2016–2018 yhteydessä. Strategisen linjauksen mukaan (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2014; 2015; 2016; 2017) sähköisen asioinnin käyttöönotto ja muuttuvat tietojärjestelmät tuovat organisaatiolle muutos- ja koulutuspaineita, jotta ne saadaan tehokkaasti
käyttöön palvelemaan työntekijöitä ja ennen kaikkea asiakkaita. Muutos - ja koulutuspaineet ovat edelleen ajankohtaisia. Vaikka tutkimuksemme tulokset eivät ole yleistettävissä, ne ovat merkityksellisiä paikallisesti. Tutkimuksemme tulokset tuovat uutta näkökulmaa Kainuun soten sähköisten palveluiden kehittämiseen sosiaalityössä ja herättävät
ajattelemaan tarkemmin palveluiden suunnittelua, käyttöönottoa sekä käytäntöjen jatkokehittämistä niin työntekijä- kuin organisaatiotasolla. Omasoten käytön lisääminen vaatii
organisaatiolta riittävää resursointia sekä substanssiosaamisen lisäämistä palveluiden kehittämisessä. Myös käytännön työntekijöille tulisi turvata koulutusta sekä tukea sähköisten palveluiden käyttöön sosiaalialan työvälineenä. Vähäiseen käyttöön vaikuttavien tekijöiden selvittämiseksi olisi hyvä tutkia tarkemmin syitä siihen, miksi asiakkaat ja työntekijät eivät käytä Omasotea sosiaalityössä.
Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjauksissa 2025 (2016) peräänkuulutetaan
toimintakulttuurien tarkastelua yhtenä osana sähköisten palveluiden kehittämistä. Toimintakulttuurien muutokseen liittyy henkilöstön osaamisen kehittäminen ja rakenteiden
toimivuus niin, että ne palvelevat sähköisten palvelujen käyttöönottoa. Tutkimuksemme
tulosten perusteella toimintaympäristön tasolla teknologisten diskurssien hallinta näyttäytyy yhtenä suurena haasteena viestipalvelun käytölle. Työntekijöiden epäilevä suhtautuminen sähköisiin palveluihin ja niiden kokeminen vieraaksi sosiaalialan työssä ovat selkeästi estämässä niiden käyttöä ja kokemusta käytöstä ei pääse syntymään. Verkkovuorovaikutus ja sosiaalityö koetaan vielä selkeästi liian erillisinä (ks. Tikkala 2017a; 2017b).
Tulostemme perusteella vain harva sitä käyttävä kokee sen yhtenä vuorovaikutuksen
mahdollistavana työvälineenä, joten toimintakulttuurin muutokseen on tältä osin vielä
pitkä matka. Verkkovuorovaikutus koettiin myös jonkinlaisena uhkana, joka on korvaamassa kokonaan kasvokkaisen työskentelyn (ks. Weiner & Petrella 2007). Työntekijöiden suhtautuminen vaikuttaa suoraan myös asiakkaiden käyttöaktiivisuuteen, koska todennäköistä on, että työntekijät eivät juurikaan tarjoa asiakkaille Omasotea yhtenä vaihtoehtona työskentelyyn ja esimerkiksi viestipalvelun osalta yhteydenotot painottuivat asiakkaiden lähettämiin viesteihin.
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Omasotessa vuorovaikutustanssi (vrt. Suoninen 2000) jää vielä askelten harjoittelun tasolle. Viestipalvelussa vuorovaikutustanssi ei pääse muodostamaan kokonaisia koreografioita, joiden avulla asiakkaan ja työntekijän välinen sujuva, yhteistä oivallusta ja ymmärrystä kuvaava, tanssi muodostuu. Tanssia näyttää vievän enemmän työntekijä, joka määrittelee askeleiden suunnan ja rytmin. Tanssi ei näytä sujuvan silmät sidottuina. Yhteisen
tanssin löytämiseen verkkovuorovaikutuksessa tarvitaan vielä paljon harjoittelua ja ohjausta. Erilaisten sähköisten palveluiden käyttöönotto ja hyödyntäminen sosiaalialan
työssä vaatii ajatuksellisen muutoksen vuorovaikutuksen asetelmissa. Perinteistä sosiaalityön kasvokkaisen vuorovaikutuksen asetelmaa tulisi pystyä laajentamaan osittain verkossa tapahtuvaksi, kasvottomaksi vuorovaikutukseksi. Kasvottomalla, tekstuaalisella
vuorovaikutuksella voidaan vastata joidenkin asiakkaiden tarpeisiin kenties paremmin
kuin perinteisellä tavalla. Jos tarvittavaa muutosta peilataan Suonisen (2000) vuorovaikutusasetelmien kulttuurisen tanssin ajatuksiin, tulisi perinteisestä lavatanssikulttuurista
tiedonjakojenkkoineen ja haastatteluhumppineen päästä tanssimaan myös tiedonjakoteknoa ja kenties hiphophaastattelua. Uudet tavat tehdä vuorovaikutteista työtä ovat joltain
osin väistämättömiä ja uudet suuntaukset ottavat pikkuhiljaa jalansijaa myös sosiaalityön
kentällä.
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Liite 1: Kyselylomake
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Liite 2: Saatekirje
Hyvä Omasoten ammattilaiskäyttäjä!
Oletko ihastunut tai kyllästynyt digiloikkaan ja teknologian kehityksen mukanaan tuomiin muutoksiin omassa asiakastyössäsi? Nyt sinulla on mahdollisuus kertoa ajatuksiasi
sekä näkemyksiäsi asiakkaan ja työntekijän välisestä verkkovuorovaikutuksesta sekä sen
haasteista ja mahdollisuuksista. Erilaisten sähköisten palveluiden kehittäminen on edennyt etupäässä terveydenhuollon ehdoilla ja sosiaalihuolto on vasta ihan viime vuosina
noussut mukaan kehittääkseen teknologian hyödyntämistä palveluiden järjestämisessä.
Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa sosiaalialan sähköisten palveluiden kehittämiseen.
Olemme yhteiskuntatieteiden eSosiaalityön maisteriopiskelijat Satu Määränen ja MinnaMari Tanskanen Lapin Yliopistosta. Teemme Pro gradu- tutkielmaamme sosiaalialan
työntekijöiden näkemyksistä kohtaamisesta sähköisessä palvelussa. Tutkimus on täysin
luottamuksellinen, aineistoa käsittelee vain tutkimuksen tekijät ja raportointi tehdään
niin, että yksittäisen vastaajan henkilöllisyyttä tai työpistettä ei voi tunnistaa. Kerättyä
aineistoa hyödynnetään vain tutkijoiden käyttöön. Aineiston säilytyksessä noudatetaan
henkilötietolain sekä hyvän tutkimuseettisen käytännön periaatteita.
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Vastaaminen kestää noin 15–20 minuuttia ja siihen pääsee oheisesta linkistä. Toivomme, että vastaat kyselyyn 23.2.2018 mennessä. Kiitos vastaamisesta!
https://www.webropolsurveys.com/S/CA40EA1D2CE07D27.par
Ystävällisin terveisin;
Satu Määränen (sähköposti, puhelinnumero) ja Minna-Mari Tanskanen (sähköposti, puhelinnumero)
Tutkimuslupa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä saatu 15.11.2017
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Liiteosa:
TAULUKKO 1. Jakauma vastaajien työtehtävistä

3

5

1950-1959 syntyneet
1960-1969 syntyneet

9

1970-1979 syntyneet
20

KUVIO 1. Vastaajien ikäjakauma syntymävuosien mukaan
TAULUKKO 2. Jakauma Omasoten viestipalvelun käytöstä

1980-1989 syntyneet
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TAULUKKO 3. Onnistuneen verkkovuorovaikutuksen tärkeimmiksi koetut elementit.
(n=37)

Sähköpostia korvaamaan

2,9

Asiakkaan neuvontaan ja ohjaukseen

2,8

Lisätiedon pyytämiseen asiakkaalta

2,7

Kirjettä korvaamaan

2,6

Hakemuksen tietojen täydentämisen…

2,6

Yleisen informaation välittämiseen…

2,6

Asiakastapaamisen sopimiseen

2,5

Asiakastapaamista täydentämään

2,4

Keskusteluun asiakkaan kanssa

2,4

Puhelinsoittoa korvaamaan

2,1

Asiakastapaamista korvaamaan

1,8

0

1

2

3

Keskiarvo (1= ei käytä lainkaan, 3 = ei käytä harvoin eikä usein, 5 = käyttää
jatkuvasti)

KUVIO 2. Työntekijöiden viestipalvelun käyttöön liittyvien käytön tiheyttä kuvaavien
arvojen keskiarvot.

111

Hakemuksen tietojen täydentämisen pyytämiseen

17

Lisätiedon pyytämiseen asiakkaalta

18

Sähköpostia korvaamaan

5

15

Kirjettä korvaamaan

8

17

Puhelinsoittoa korvaamaan

3

11

3

11

3
8

5

18

Asiakastapaamista korvaamaan

9

9
24

Asiakastapaamista täydentämään

8

8

7

18

Asiakkaan neuvontaan ohjaukseen
Yleisen informaation välittämiseen asiakkaalle

9

17

ei harvoin eikä usein

8

usein tai jatkuvasti

1 3

8
12

16

3
3

4

19

Keskusteluun asiakkaan kanssa

3
5

29

Asiakastapaamisen sopimiseen

ei lainkaan tai harvoin

7

3
4

9

3
3

8

4

en osaa sanoa

KUVIO 3. Vastaajien arvio työntekijöiden viestipalvelun käytöstä eri asiakastilanteissa.
(n=37)

8

lukumäärä

6

4

8

8
6

6

2

0

eri mieltä

2

3

4

5

samaa mieltä

KUVIO 4. Verkkovuorovaikutus vaatii onnistuakseen ensin kasvokkaista kohtaamista.
(n=33)
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12
10

lukumäärä

8
6

11
9

4

2
0

5

4

3

eri mieltä

2

3

4

samaa mieltä

KUVIO 5. Verkkovuorovaikutus ei vaadi onnistuakseen kasvokkaista kohtaamista.
(n=32)

Arvioinnissa / palautteen antamisessa

20

6

3

8

Päätöksenteko vaiheessa

25

21

9

Palvelusuunnitelman laatimisessa

25

30

9

Palvelutarpeen arvioinnissa

24

Neuvonnan / ohjauksen saamisessa

16

Asian vireille laittamisessa / palvelujen
hakemisessa

6
20

Yhteydenottamisessa tai tapaamisen sopimisessa

9

7

8

7
26

0

ei lainkaan tai harvoin

1 3

ei harvoin eikä usein

5

10

15

20

usein tai jatkuvasti

25

2

8

3 1

7

30

35

40

en osaa sanoa

KUVIO 6. Vastaajien arvio asiakkaiden Omasoten käytöstä asiakasprosessin eri vaiheissa. (n=37)
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Asiakkaat kirjoittavat tilanteestaan kysymättä
selkeää kysymystä

9

Asiakkaat kirjoittavat selkeitä kysymyksiä ja
kuvauksia omasta tilanteestaan

Asiakkaat kirjoittavat selkeän kysymyksen, johon
odottavat vastausta

ei lainkaan tai harvoin

11

7

3

11

3

6

7

ei harvoin eikä usein

1

0

14

usein tai aina

0

en osaa sanoa

KUVIO 7. Omasotea käyttäneiden vastaajien kokemus viestipalveluun lähetetyistä viesteistä. (n= 24)

Käytän vastaamisessa valmiita mallivastauksia
Kirjoitan vastauksen sen sisältöä huolellisesti…0

13

6

4

Viestittely on lähinnä kysymys - vastaus asetelma

2

19
6

Kirjoitan vastauksen niin, että se laittaa…

Reagoin viesteihin määritellyn vastausajan… 1 2

9

10
8

ei harvoin eikä usein

4

9

4

9

11

11

5

2
3
2

6

20

Pyrin reagoimaan viesteihin mahdollisimman…0 3
Pyrin aina vastaamaan kaikkiin asiakkaan…0 2

2

8

Kysyn asiakkaalta tarkennusta tai lisätietoa… 2
Huomioin saamani viestit nopeasti, mutta…

1

7

Välillämme syntyy keskustelua viestien avulla

ei lainkaan tai harvoin

3

2
1

21

0

22

usein tai aina

0

en osaa sanoa

KUVIO 8. Omasotea käyttäneiden vastaajien kokemus viestiin vastaamisessa. (n=24)

114

Non-verbaalin viestinnän puuttumisesta
huolimatta asioiden ymmärtäminen on helppoa

20

Non-verbaalin viestinnän puuttuminen helpottaa
työskentelyä

23

Fyysisen läsnäolon puuttuminen mahdollistaa
asiaan keskittymisen

eri mieltä

13

ei eri eikä samaa mieltä

2 2

10

2 2

13

14

8

samaa mieltä

en osaa sanoa

2

KUVIO 9. Vastaajien näkemykset viestin lukemiseen ja tulkintaan liittyen. (n=37)

Organisaationi ohjeistukset ohjaavat vastaamista

6

9

Koen kirjoittamisen luontevana vuorovaikutuksen
muotona

14

Minun on helppo osoittaa empatiaa kirjoitetun
tekstin avulla

15

Minun on helpompi vastata asiakkaalle, kun saan
miettiä vastauksen rauhassa
Vuoropuhelu asiakkaan kanssa on helppoa
viestinnän eriaikaisuudesta huolimatta
eri mieltä

ei eri eikä samaa mieltä

13

15

13

13

10

17

samaa mieltä

7

9

1

8

1

13

12

en osaa sanoa

KUVIO 10. Vastaajien näkemykset viestin vastaamiseen liittyen. (n=37)

1

7

1

