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ja teknologian kohtaamisia

Yhteiskunnallista kehitystä on totuttu tarkastelemaan ensisijaisesti 
taloudellisen  ja teknologisen menestymisen painopisteistä, jolloin so-
siaalityölle on jäänyt tehtäväksi muistuttaa ihmisen arjen ja sosiaalisen 
elämän merkityksistä yhteiskunnan perustekijöinä. Samalla sosiaalinen 
ulottuvuus on usein nähty taloudellisesta ja teknologisesta kehityksestä 
erillisenä. Valtion tiede- ja teknologianeuvosto onkin ottanut yhdeksi ta-
voitteekseen sosiaalisten innovaatioiden edistämisen. Tämä on tärkeä ta-
voite, jotta yhteiskunnallinen ja sosiaalinen kehitys saataisiin kulkemaan 
rinnakkain talouden ja teknologian kehitysmahdollisuuksien kanssa 
(Valtion tiede- ja teknologianeuvosto 2003). Neuvosto on esittänyt tä-
män vuosikirjan ilmestymisvuoteen mennessä visioksi sen, että ”inno-
vaatiotoiminnan sosiaalinen ulottuvuus on ottanut paikkansa kehityk-
sen kolmantena pilarina innovaatiorahoituksen ja teknologisen inno-
vaatiotoiminnan rinnalla”. Näkemyksen mukaan: ”on tärkeää saavuttaa 
pilarien välinen tasapaino parhaan yhteisvaikutuksen ja synergiaetujen 
aikaansaamiseksi. Tämä viittaa siihen, että merkittäviä kehittämiskoh-
teita olisi eniten innovaatiotoiminnan sosiaalisen ulottuvuuden kentäs-
sä.” (Mt.)

Tämä visio haastaa sosiaalityötä ottamaan osaltaan uudenlaisen pai-
kan yhteiskunnallisessa muutoksessa. Tehtäväksi tulee sosiaalisen ulottu-
vuuden vahvistaminen sekä käytännöissä että toimintapolitiikoissa. Ko-
konaisuuden kannalta tarvitaan sosiaalityön uutta kiinnittymistä myös 
talouden ja teknologian kysymyksenasetteluihin tuomalla niihin sosiaa-
lista näkökulmaa ja tietoa. Tämän vuosikirjan teeman kannalta se mer-
kitsee erityisesti sosiaalityön, sen tiedon ja teknologisten sovellusten tii-
vistä vuorovaikutteisuutta ja jatkuvaa uusien yhdistelmien kehittelyä. 
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Tämä tarkoittaa sosiaalisen sekä teknologisen innovaatiotoiminnan yh-
teistä sisällöllistä avaamista, jossa avaimena on keskeisesti tieto, tiedon 
tuottaminen ja tiedon käyttö.

Teknologisilla ratkaisuilla ja määrityksillä on merkitystä sosiaalityön 
tiedon tarpeiden muotoutumisessa ja tiedonmuodostuksessa. Kyse on 
laajemmin siitä, millä tavoin sosiaalityö tuottaa ja on mukana tietoon 
liittyvien uusien innovaatioiden rakentamisessa. Kehitys on tullut yhä 
riippuvaisemmaksi tiedosta, jolloin tieto ohjaa aikaisempaa vahvemmin 
kaikkea toimintaa. Olennaista on, millaiseen tietoon, tiedon tuottami-
seen, tietoteknisten mahdollisuuksien kehittämiseen ja tiedonhallintaan 
sosiaalityön tulevaisuutta rakennetaan.

Sosiaalityö kiinnittyy olennaisesti tietoyhteiskunnan kehitykseen, sillä 
sen ytimessä ovat aina ihmiset tiedon haltijoina, käyttäjinä ja tuottajina 
– kansalaisen, asiakkaan, työntekijän tai tutkijan rooleissa. Tässä suhtees-
sa nopea yhteiskunnallinen muutos informaation käytön, tiedon hallin-
nan ja informaatiotekniikan kehittelyjen alueella asettaa uusia kysymyk-
siä sosiaalityölle ja sen tutkimukselle. Muuttuvassa toimintaympäristössä 
tiedonmuodostuksesta ja tiedonhallinnasta rakentuu sosiaalityöhön uu-
denlaisia ulottuvuuksia. Sosiaalityö on perustavasti tietotyötä. Se kuuluu 
vaativiin informaatioammatteihin, joissa tuotetaan tietoa sen käsittelyn 
ja hyödyntämisen lisäksi. Sosiaalityön asiakasprosessi ja tutkimusprosessi 
ovat molemmat tietoa analysoivia, jäsentäviä ja tuottavia toiminta-aluei-
ta, joihin liittyy myös valta sekä monet eettiset kysymykset.

Sosiaalialalla teknologian sovellusten hyödyntäminen on alkuvai-
heessa, mutta näköalat ovat kiinnostavia. Mahdollisuudet käytännön 
asiakas-, palvelu- ja työprosessien kehittämiselle ovat laajat. Sosiaalityön 
työprosessien tueksi tuotetaan uudenlaisia dokumentaatiorakenteita, 
sähköisiä asiakasasiakirjoja, tietopankkeja ja -portaaleja, virtuaalisia kon-
sultaatio- tai työnohjauspalveluita sekä työprosessien mallinnuksia (ks. 
esim. mallinnus: Niskala 2004; konsultaatio: Vesterinen 2007). Tärkeää 
on myös kehittää tapaa, jolla sosiaalityössä voidaan tuottaa sellaista tie-
toa, jota on mahdollista käyttää päätöksenteon ja palvelujen kehittämi-
sen tukena. Haasteina ovat käytettävissä olevien tiedon ja teknologian 
sovellusten taipuisuus käytännön tarpeisiin, uudenlaisten tietorakentei-
den ja teknologioiden ihmisläheisyys, käytettävyys, eri väestöryhmien ta-
sa-arvoiset mahdollisuudet niiden käyttöön sekä eettisyys ja tietoturva-
kysymykset.
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Tietojärjestelmien sisältämän informaation rakenteistaminen ja hyö-
dyntäminen, esimerkiksi erilaiset tietokannat ja asiantuntijajärjestelmät 
sekä ammattilaisten keskinäinen verkkokonsultaatio, mahdollistavat am-
matillisen tiedon kumuloitumisen. Tietojärjestelmiin voidaan sisällyttää 
asiakkaille sähköistä neuvontaa ja asiointia sekä mahdollistaa kansalaisten 
uudenlaista osallisuutta (ks. esim. verkkoneuvonta: Nikunlassi 2008; jär-
jestötyö: Kilpeläinen & Mustakangas 2009). Niiden avulla voidaan luo-
da virtuaalivirastoja, tuottaa älykkäitä hoiva-, oppimis-, toiminta- ja asu-
misympäristöjä tai suunnitella yhteistyörakenteissa älyvaatteita ja -laittei-
ta. Uudet teknologian sovellukset edellyttävät sosiaalityön ammattilaisilta 
uudenlaista osaamista, mukautumiskykyä ja ennakkoluulotonta asennet-
ta sekä ennen kaikkea syvällistä ymmärrystä asiakkaan parhaasta.

Tiedonhallinnan, palveluinnovaatioiden ja teknologioiden kehittä-
minen nostaa esiin useita kysymyksiä. Sosiaalityössä ydinkysymys liit-
tyy ihmisiin tiedon subjekteina. Tällöin tiedon ja teknologian uudenlai-
set yhdistelmät avaavat haasteita tiedon sovelluksille, ihmisläheisyydel-
le ja käytettävyydelle eri toimijoiden näkökulmasta. Toinen keskeinen 
kysymys koskee sosiaalityössä tarvittavan tiedon sisältöjä. Millaista tie-
toa tarvitsemme ja miten sitä tuotamme työn tekemiseksi ja uudenlais-
ten palvelu- ja toimintamallien kehittämiseksi? Kolmantena on kysymys 
tietoteknologisista ratkaisuista, kuten ohjelmistojen sisältömäärittelyistä, 
yhteensopivuudesta, käytettävyyden eri ulottuvuuksista sekä teknisestä 
toteutuksesta, toisin sanoen ihmisen ja koneen vuorovaikutuksesta ja sen 
erilaisista ratkaisuista. Sosiaalityössä keskeinen kritiikki on kohdistunut 
kehittelyjen teknologiaohjautuvuuteen alan omien sisältöjen sijasta. On 
korostettu, miten teknisten sovellusten tulee olla välineitä työn määrit-
tämisen sijasta. Jotta sisältöohjautuvuus voi toteutua paremmin, tarvi-
taan sosiaalityön omista lähtökohdista nousevia jäsennyksiä tietoteknii-
kan hyödyntämiseen.
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Sosiaalityön, tiedon ja teknologian vuoropuhelun tarve

Sosiaalityön ja tietotekniikan suhde on kasvava sovellusalue, joten siitä 
tarvitaan nykyistä laajempaa tutkimusta. On keskeistä, että sosiaalityön 
asiakas- ja työprosessit sekä alan kehittäminen voivat vahvistua uusien 
teknisten sovellusten tuella aikaisempaa enemmän erityisesti alan toimi-
joiden oman tiedonmuodostuksen lähtökohdista. Tieto ja osaaminen ovat 
kehityksen avaintekijöitä, ja siksi myös suhde teknologiaan sekä sen luo-
miin uudenlaisiin mahdollisuuksiin on tärkeä hallita tietoon perustuen.

Sosiaalialan kehittynyt tiedonhallinta monine aivan uusine kysymyk-
sineen asettaa lukuisia haasteita vielä kehittymässä olevalle alan tutki-
mukselle. Sosiaali- ja terveysministeriössä meneillään olevan Sosiaalialan 
tietoteknologiahankkeen (Tikesos) yhteydessä laadittiin Sosiaalialan tie-
donhallinnan tutkimusohjelma (2008), jossa on määritetty keskeisim-
mät alan tutkimuksen teemat. Tutkimusteemat on ryhmitelty kansalai-
sen ja asiakkaan, tietoyhteiskunnassa toimivan ammattilaisen, organisaa-
tion ja hallinnon sekä teoreettisen ja työmenetelmällisen jäsentämisen 
näkökulmista nousevasta tiedon tuottamisesta (mt., 9).

Kansalaisten näkökulmasta olennaista tietoteknologisessa tutkimuk-
sessa on analysoida tasa-arvoisten mahdollisuuksien toteutumista. Tutki-
mustietoa tarvitaan esimerkiksi siitä, miten teknologian käytön yhden-
vertaisuus, sen hyödyt tai rajoitukset toteutuvat varallisuuden epätasai-
sen jakautumisen, toimijoiden erilaisten oppimisen mahdollisuuksien, 
teknologioiden käytettävyyden tai alueellisten palvelutarpeiden osalta. 
Vaikka teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia arjen organisoimiseen 
ja elämänpiirin laajentamiseen, voi se tuottaa myös uudenlaista syrjäy-
tymistä, riippuvuutta tai vallan- ja hyväksikäytön sekä vahingoittavan 
vuorovaikutuksen muotoja. Sosiaalityön kannalta on tärkeä löytää tut-
kimuksen tuella sellaisia tietotekniikan käyttötapoja, jotka voivat tukea 
kansalaisten ja asiakkaiden keinoja arjesta selviytymiseen sekä heidän 
osallisuuttaan yhteiskunnallisissa toiminnoissa. Näihin liittyvät kansa-
laisten uudenlaiset mahdollisuudet erilaisiin verkkopalveluihin, sähköi-
seen asiointiin ja aktiiviseen palautteen antamiseen sekä palvelusuun-
nitteluun osallistumiseen. Tutkimustietoa edellyttää myös se, miten 
verkkoihin kerääntyvän tiedon yksityisyys, omistajuus, salassapito ja tie-
tosuoja voidaan turvata uusien sovellusten käytössä. Laaja tietoteknisten 
käytänteiden tutkimusalue liittyy lisäksi kansalaisyhteiskunnan järjestö-
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toiminnan teknologiapohjaisiin mahdollisuuksiin. (Sosiaalialan tiedon-
hallinnan tutkimusohjelma 2008, 10–11.)

Kansalaisnäkökulman ohella sosiaalialan työntekijöiden suhde tieto-
tekniikan hyödyntämiseen on avainkysymys tiedonhallinnan tutkimuk-
sessa. Tutkimuksen tukea edellyttävät käytännön työn kannalta sekä uu-
sien teknologiavälitteisten työmenetelmien kehittäminen että sähköisten 
dokumentaatiokäytäntöjen edistäminen. Kyse on pitkälti työprosesseis-
sa tarvittavan tiedon kirjaamisesta, hallinnasta, siirrosta ja arkistoinnista. 
Nämä tiedonhallinnan alueet nousevat erityisen voimakkaasti esiin esi-
merkiksi sosiaalipäivystyksessä ja yleensä eri palvelumuodoissa koottujen 
tietojen yhteiskäytön kysymyksissä. Teknologia mahdollistaa myös vertais-
tiedon jakamisen verkossa konsultaation ja työnohjauksen eri muotoina, 
joiden kehittämistä voidaan syventää tutkimustiedon avulla. Keskeisim-
millään tutkimus tukee tutkivan työotteen edellyttämää tiedonkeruuta ja 
analysointia, työn jäsentämistä mallintamisen avulla sekä uusia suuntia 
etsivää kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Ammattilaisten työn tukemisessa 
tutkimuksella on tärkeä osaamista vahvistava merkitys. (Mt., 11–13.)

Palveluorganisaatioiden ja hallinnon vastuulla ovat uusien palvelu-
konseptien kehittäminen, kansalaisten joustavista palveluista huoleh-
timinen sekä työntekijöiden työprosessien edistäminen. Sosiaalityö ja 
sosiaalipalvelut ovat useiden muutostekijöiden keskiössä, mikä haastaa 
alan tutkimusta analysoimaan ja pohtimaan kehittämisen vaihtoehtoja 
sekä teknologian tuomia mahdollisuuksia. Tutkimustietoa tarvitaan mo-
nella eri tasolla. On keskeistä jäsentää muun muassa tietojärjestelmien 
ja tiedonhallinnan organisoimisen, eri järjestelmien yhteensopivuuden 
ja tietoturvan peruskysymyksiä. Lisäksi johtaminen edellyttää tuekseen 
useanlaista tietopääomaa, kuten asiakas-, talous-, henkilöstötietoa sekä 
prosessitietoa ja näitä kattavia tietojärjestelmiä. Kyse on sekä käytännöl-
lisestä tiedonhallinnasta, asiakirjojen standardeista ja yhteiskäyttömah-
dollisuuksista että palveluiden strategisesta tietoon perustuvasta kehittä-
misestä tutkimustiedon avulla. (Mt., 13–15.)

Useat tutkimuksen tuottamat tietoalueet ovat suoraan sovellettavis-
sa asiakkaiden palveluiden, työntekijöiden työn tai organisaation hallin-
takäytäntöjen teknologisten kehittelyiden tuottamiseen. Sovellustiedon 
lisäksi sosiaalityön tiedonhallinnan kehittämiseksi tarvitaan myös teo-
reettista, käsitteellistä ja menetelmällistä tutkimusta. Tutkimus voi ava-
ta alan tietoon ja toimintaan liittyviä eettisiä jännitteitä ja kansalaisten 
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asemaa teknologisesti tuetuissa palveluissa. Kyse on laajasti sosiaalityön 
kokonaisuuden ja tulevaisuuden ratkaisujen tietoon perustuvasta kehit-
tämisestä. (Mt., 15–16.)

Sosiaalityö, tieto ja teknologia -teoksen kirjoittajat avaavat ansiok-
kaasti tutkimuksellisesti kokonaan uusia alueita. Keskustelut sosiaalityön 
tietoarkkitehtuurista avaavat uudenlaista ymmärrystä käsitteiden suh-
teista ja tietokokonaisuuksien rakenteista. Tietoarkkitehtuuri kattaa sekä 
toiminnan ja toimintaa ohjaavan järjestelmän, toiminnan tarvitseman 
teknologian että järjestelmiin kerättävän tiedon, joka voidaan jakaa vielä 
osiin. Tässä teoksessa keskeiseksi arkkitehtuurin osaksi nousee erityisesti 
tieto, jota kansallisessa sosiaalialan tietotekniikkahankkeessa lähestytään 
muun muassa käsitteiden ja termien, luokitusten, tietomallien , asiakirja-
rakenteiden ja metatietojen, eli tiedon hallintaan tarvittavan tiedon, nä-
kökulmasta (ks. www.tikesos.fi). Näitä aiheita ei ole juuri aiemmin kä-
sitelty Suomessa.

Toinen kansallisessa hankkeessa keskeiseksi noussut näkökulma on 
toimivien työvälineiden ja tietopalvelujen saattaminen työntekijöiden 
ulottuville. Tällaisia uudenlaisia mahdollisuuksia tarjoavat esimerkik-
si virtuaaliset työvälineet, kuten vertaisverkot ja tietoa välittävät portaa-
lit. Samalla ne luovat edellytyksiä myös virtuaalisille asiakaspalveluille. 
Virtuaalisten palvelujen arvioiminen ja niiden soveltuvuuden pohtimi-
nen asiakkaiden tukemisessa on ajankohtaista ja tärkeää verkkopalvelu-
jen jatkuvasti lisääntyessä. Esimerkiksi sen pohtiminen, kuinka paljon, 
miten ja millä alueilla kasvokkain tapahtuvasta palvelukulttuurista voi-
daan siirtyä virtuaaliseen tukemiseen, on sosiaalityön tulevaisuuden suu-
ria kysymyksiä. Useissa kirjan artikkeleissa nostetaan esiin kysymys verk-
kojen merkityksestä sosiaalityön tiedonvaihdossa ja kasvotusten tapahtu-
van asiakastyön korvaajana.

Ihmisten ja tekniikan kohtaamisessa syntyy uudenlaisia eettisyyden, 
tietoon liittyvän vallan ja turvallisuuden sekä tasa-arvon mahdollisuuk-
sia ja haasteita. Tietotekniset sovellukset yhtäältä tukevat kansalaisia, asi-
akkaita ja työntekijöitä, mutta toisaalta ne saattavat synnyttää myös eri-
arvoisuutta tekniikan haltuun ottamisessa ja sen soveltamisen taidoissa. 
Teknologia ei pelkästään helpota asioita vaan synnyttää myös enna-
koimattomia uusia ongelmia. Kirjassa käydään keskustelua myös digi-
taalisista kuiluista, joita rakentuu väistämättä tekniikan kehityksen ta-
pahtuessa irrallaan toiminnan sisällöllisestä kehityksestä.
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Kaikkiaan näitä sosiaalityön ja teknologisten sovellusten suhdetta 
koskevia kysymyksiä on käsitelty alan tutkimuksissa ja analyyseissa hy-
vin vähän (Sosiaalialan tiedonhallintakartoitus 2007). Siten ajatus tä-
män teoksen tuottamisesta nousi tiedon puutteen pohjalta. Alun perin 
tavoitteena oli, että teos kuvaisi sekä sosiaalityön tiedonmuodostuksesta, 
tiedosta ja teknologiasta käytävää aikalaiskeskustelua ja tutkimusta että 
suuntaisi sitä myös tulevaisuuteen. Tavoitteena oli sosiaalityön tietämi-
sen, toiminnan kehittämisen ja tietotekniikan sovellusmahdollisuuksien 
näkökulmista syntyvän kokonaisuuden rakentaminen.

Koska kirja koostuu siihen tarjotuista artikkeleista, sen näkökulmat 
ovat kirjoittajien kiinnostuksen mukaisesti vapaasti valikoituneita. Teks-
tit nostavat esiin ajankohtaisia, tätä aikaa heijastavia keskusteluja, mutta 
esimerkiksi tulevaisuuden ennakoinnin ja tietoteknologisten sovellusten 
tuottamat erityiset eettiset kysymykset jäävät tässä artikkelikokoelmassa 
kokonaan kartoittamatta. Samoin tutkimusperustaisuuden ja käytännöl-
lisyyden välinen suhde teksteissä vaihtelee. Teos sisältää kuitenkin moni-
puolisen kokoelman näkökulmia aihepiiriin ja on hyvin ajan hermolla. 
Se käsittelee meneillään olevan kansallisen sosiaalialan tietoteknologia-
hankkeen (2004–2011; ks. www.tikesos.fi) korostamia teemoja ja tukee 
osaltaan hankkeen tavoitetta sosiaalialan teknologian kehittämisestä alan 
omista, kokonaisuutena arvioiduista lähtökohdista käsin.

Kuten uusilla toiminta-alueilla yleensäkin kohtaamme kirjassamme 
myös terminologiaan liittyviä haasteita. Havaitsimme sanoja tekniikka 
ja teknologia käytettävän tässä teoksessa toistensa synonyymeinä. Näi-
den käsitteiden käyttö on sekä suomen kielessä että sosiaalialan sovelluk-
sissa vakiintumatonta. Käsitteenä teknologia kattaa tässä teoksessa sekä 
tiedonhallinnan, toimintatavat että tekniikan, ja siksi se esiintyy myös 
teoksen nimessä. Akateemista jakoa tekniikan oppiin ja tekniikkaan ei 
siis tehdä, vaan artikkelien kirjoittajat ovat käyttäneet termejä valitse-
mallaan tavalla. Toivomme kirjan herättävän keskustelua ja tutkimus-
kiinnostusta sosiaalityössä tarvittavasta teknologiasta, teknologian käyt-
tömahdollisuuksista, käytön edellytyksistä sekä näiden edellytysten luo-
misesta sosiaalityössä.
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kirjan rakenne

Teoksen artikkelit on ryhmitelty viiden teemakokonaisuuden alle. Tämä 
jaottelu on syntynyt aineistolähtöisesti eli artikkelien käsittelemien aihei-
den mukaisesti. Kirjan aloittaa osa ”Suuntia sosiaalialan ja teknologian 
suhteeseen”, johon myös tämä johdantoartikkeli sisältyy. Pekka Korte-
laisen artikkeli kuvaa sosiaalihuollon tietotekniikan kansallisen kehittä-
misen vaiheita 1990-luvulta lähtien. Teksti avaa näkymän kehityskaaren 
poliittisuuteen – mukautumiseen osaksi tietoyhteiskuntapolitiikkaa, sil-
lä sosiaalihuollon tietotekniikkaan liittyvää osaamista ja kehitystä on oh-
jattu voimakkaasti kansallisella tasolla.

Toisen osan ”Tiedon järjestäminen” kaksi artikkelia hahmottelevat 
tiedon kuvaamisen ja luokittelun menetelmiä ja niiden käyttösovelluksia 
palvelujen luokituksessa. Sirpa Kuusisto-Niemi ja Antero Lehmuskoski 
esittelevät tekstissään välineitä, menetelmiä ja järjestelmiä sosiaalityön tie-
don kuvaamiseksi. Kirjoittajat näkevät tärkeänä tulevaisuuden tiedonhal-
linnan tehtävänä sosiaalityön tuottaman tiedon ontologisoinnin eli saat-
tamisen muotoon, jota sekä ihmiset että tietokoneet voivat hyödyntää. 
Tällöin asiakastietoja voitaisiin hyödyntää myös sosiaalityön tutkimuk-
sessa aiempaa paremmin. Anna Väinälä siirtyy artikkelissaan lähemmäs 
sosiaalityön käytäntöjä esittelemällä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston 
palveluluokituksen lähtökohtia, jäsennystä sekä käyttömahdollisuuksia. 
Palvelujen luokitus auttaa tiedonhallinnassa, ja se kuvaa asiakkaille tuo-
tettuja ja ostettuja palveluja ryhmiteltyinä eritasoisiin palvelumuotoihin. 
Palveluluokituksen tulevaisuuden haasteet liittyvät sosiaalipalvelujen toi-
mintakokonaisuuden muutoksiin ja niiden seuraamiseen.

Kolmannen osan ”Tukea teknologiaa hyödyntäen” artikkelien näkö-
kulma kiinnittyy erilaisiin teknologian ja verkkopohjaisten sovellusten 
tarjoamiin tuen mahdollisuuksiin sekä rajoituksiin niin asiakkaille kuin 
ammattilaisillekin. Osan aloittavat Hanna Heikkonen ja Katri Ylönen ar-
tikkelilla, jossa he tarkastelevat verkkopalveluista saatavaa tukea sosiaa-
lialan työssä. Sosiaaliportti.fi-palvelun käyttäjille suunnattuun kyselyyn 
pohjaavassa artikkelissa nostetaan esiin verkon välityksellä saatavan infor-
maation hyötyjä. Kirjoittajat toivovat sosiaalialalla toimivien osallistuvan 
rohkeammin verkkopalveluiden sisältöjen kehittämiseen ja näin myös 
luomaan itse toimivia käytäntöjä. Minna Strömberg-Jakka tarkastelee 
tekstissään uutta sosiaalipalvelun muotoa, verkkoneuvontaa, ja erityisesti 
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siihen liittyviä tasa-arvokysymyksiä. Verkkoneuvonnan järjestäminen, sen 
saatavuus sekä kansalaisten yhdenmukaiset mahdollisuudet hyödyntää 
tätä palvelumuotoa edellyttävät yhdenvertaisuuden analysoimista. Verk-
koneuvonnalla on kaiken kaikkiaan erittäin merkittäviä kehitysnäkymiä. 
Ne korostuvat erityisesti haja-asutusalueilla, joissa etäisyydet palveluihin 
voivat olla ylivoimainen este. Camilla Granholm tarkentaa verkossa tuke-
misen näkökulmaa esittelemällä opiskelijoille suunnatun Virtuaaliolka-
pää-palvelun. Kirjoittaja nostaa esiin matalan kynnyksen merkityksen ja 
verkkopalvelun helpon saatavuuden erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa 
apua tarvitseva kokee elämäntilanteensa vaikeaksi. Virtuaalisen yhteyden-
oton helppous sekä tuen, avun ja neuvojen saaminen anonyymisti ovat 
tärkeitä elementtejä verkossa tapahtuvassa tukemisessa erityisesti niille, 
jotka kokevat sosiaalisissa tilanteissa toimimisen hankalaksi.

Teoksen neljännessä osassa ”Tiedonkäyttöä teknologian tuella” tar-
kastellaan inhimillisen ja teknisen suhdetta erilaisissa konteksteissa. Mar-
jo Kuronen ja Hannakaisa Isomäki kuvaavat ihmisläheistä tietojärjestel-
mien kehittämistä. Kansainvälisten tutkimuksien perusteella he toteavat, 
että tietotekniikkaan kohdistuvilla asenteilla on suuri merkitys tekniikan 
käyttöönoton onnistumisessa. Jos käyttöönotto perustuu teknis-ratio-
naalisiin premisseihin, jäävät järjestelmän hyödyt saavuttamatta. Ihmis-
läheinen tietojärjestelmien kehittämisprosessi on monivaiheinen, ja sen 
pääpaino on inhimillisen toiminnan ja tiedon käyttötarkoituksen ana-
lyysissa. Tuloksena on parhaimmillaan sosiaalityön toiminnalliset vaati-
mukset täyttävä tietojärjestelmä. Hannele Hyppönen, Timo Turunen, 
Päivi  Hämäläinen ja Jarmo Kärki kuvaavat tiedon käyttöä sosiaali- ja 
terveyden huollon rajapinnalla. Asiakkaan tarpeet eivät aina noudata or-
ganisaatiorajoja, jotka näyttävät tämän artikkelin perusteella olevan edel-
leen hankalia ylittää. Yhteistyön sisältöjä, tiedon siirtymistä palveluiden 
ja eri toimijoiden välillä on tutkittu vähän. Tehdyissä haastatteluissa tuli 
kuitenkin esille, että eri sektoreiden terminologia ja tiedon kirjaamisen 
tavat eroavat, ja tiedonvaihto on riittämätöntä. Teknologia ei näytä tuke-
van tiedonvaihtoa. Kirjoittajat ehdottavatkin, että sosiaalihuolto arvioisi 
terveydenhuollon rakenteisten tietojen käyttömahdollisuutta omassa toi-
minnassaan osana kehittyvää sosiaalialan tiedontuotantoa. Osan päättää 
Jari Martikaisen artikkeli, jossa esitetään empiiriseen aineistoon pohjaten, 
millainen järjestöjen tietoteknologinen tilanne on ja millaisia valmiuksia 
järjestöillä on siirtyä teknologian laajempaa hyödyntämiseen omassa toi-
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minnassaan. Kolmas sektori on yhä enemmän mukana sosiaalipalvelujen 
tuotannossa, joten sen tietoyhteiskuntakelpoisuus – mahdollisuus hallita 
ja käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa – heijastuu merkittävästi myös sosi-
aalityöhön. Martikainen toteaa järjestöjen voimavarojen jakautuvan epä-
tasaisesti, millä on hänen mukaansa vaikutuksia paitsi palvelutuotantoon 
myös laajemmin kansalaisyhteiskunnan toimivuuteen.

Viidennen osan ”Asiantuntijuuden haasteita” artikkeleissa tarkastel-
laan sosiaalityön asiantuntijuutta ja suhteita teknologian sovelluksissa. 
Arja Kilpeläinen ja Jukka Sankala kuvaavat sosiaalityön e-asiantuntijuut-
ta tietoyhteiskunnassa. He päätyvät siihen, että perinteistä asiantunti-
juutta on laajennettava verkkoasiantuntijuuteen, sillä verkko muuttaa 
keskeisintä sosiaalityön osaamisaluetta, vuorovaikutusosaamista. Ongel-
mana on, että tutkimuksellista tietoa ja teoreettista perustaa sosiaalityön 
ja informaatioteknologian kohtaamiselle on vielä vähän. Myöskään so-
siaalityön koulutus ei tue vielä riittävästi asiantuntijuuden laajentamista 
tähän suuntaan. Näkökulma tarkentuu sosiaalityön arkiseen toimintaan, 
kun Jenni-Mari Räsänen analysoi tietojärjestelmien yhteiskäytön aiheut-
tamia jännitteitä seudullisessa sosiaalipäivystystyössä. Artikkeli tuo esiin, 
kuinka haasteellista järjestelmien taipuminen monen erilaisen toiminta-
kulttuurin välittäjäksi ja suodattajaksi on. Kirjoittaja esittää analyysinsä 
ja aikaisempien tutkimusten pohjalta, että tietojärjestelmien yhteiskäy-
tössä ja tiedon vaihdossa tulee huomioida sekä tekninen, kollektiivinen 
ja paikallinen että myös persoonallinen ulottuvuus. Saila Huuskonen, 
Johanna Korpinen ja Aino Ritala-Koskinen tarkastelevat puolestaan so-
siaalityöntekijöiden selontekoja asiakkuuksien seurannasta ja dokumen-
tointikäytännöistä. Kirjoittajat ovat löytäneet kiinnostavan näkökulman 
tarkastella, miten työssä tehtyä ja tekemättä jätettyä selitetään kollegoil-
le. Artikkelissa esitetään huoli yksityiskohtaisista dokumentoinnin oh-
jeista ja niiden sosiaalityöntekijöille aiheuttamasta eettisestä stressistä.

Sosiaalityön teknologian tutkimuksen vakiinnuttaminen

Tekniikan ja sosiaalityön yhdistettyä tutkimusta on harjoitettu maail-
malla jo pitkään. Jackie Rafferty ja Jan Steyaert (2009, 590) toteavat, 
että Isossa-Britanniassa on viimeksi kuluneiden 25 vuoden aikana tut-
kittu ja kirjoitettu ensisijaisesti asiakastieto- ja asiantuntijajärjestelmistä 
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sekä tietotekniikan käytöstä opetuksessa. He toteavat kuitenkin, että val-
tavirtaan kuuluvat sosiaalityön ammattilehdet ovat julkaisseet vain muu-
tamia artikkeleita aiheesta (mt., 591). Suomessa alan tutkimus on käyn-
nistynyt 1990-luvun lopulla (Kortelainen tässä teoksessa), ja aiheen kä-
sittely on tähän mennessä ollut varsin vähäistä (ks. kuitenkin Tarkiainen 
2002; Saario & Hämäläinen 2007).

Sosiaalialan tiedonhallinnan tutkimusohjelmaa (2008) laadittaessa teh-
tiin kartoitus, jonka mukaan sosiaalialalla tehdään vielä suhteellisen vä-
hän tiedonhallintaan liittyvää tutkimusta. Pääosin tutkimuksia on tehty 
USA:ssa ja Isossa-Britanniassa. Tutkimusalueen valtateemat ovat 1) tekno-
logian hyödyntäminen sosiaalialan koulutuksessa, 2) tietotekniikan käyttö 
alan ammattilaisten työvälineenä, 3) internetin käyttö työvälineenä sekä 4) 
teknologian tavoitettavuus asiakkaiden näkökulmasta. (Mt., 8.)

Yhdysvaltalainen sosiaalityöntekijöiden yhdistys (NASW) toteaa, 
että tekninen kehitys tulee muuttamaan sosiaalityön luonnetta monin 
tavoin. Jotta sosiaalityöntekijät voisivat itse vaikuttaa teknologian ke-
hitykseen, yhdistys on tuottanut standardin tekniikan käytölle sosiaali-
työssä (NASW & ASWB National Association of Social Workers 2005). 
Standardin tavoitteena on ylläpitää ja parantaa tekniikkavälitteisten pal-
velujen laatua, auttaa sosiaalityöntekijöitä ottamaan tekniikkaa käyttöön 
sekä auttaa heitä arvioimaan tekniikan käyttömahdollisuuksia työssään. 
Standardin avulla pyritään myös välittämään tietoa sosiaalityössä käyte-
tyistä teknisistä sovelluksista eri tahoille.

Suomessa ollaan paraikaa luomassa vastaavanlaista standardoitua tie-
toperustaa sosiaalityön dokumentoinnille kansallisessa sosiaalialan tieto-
teknologiahankkeessa (ks. www.tikesos.fi). Standardien lisäksi tarvitaan 
kuitenkin tutkimusta, jonka avulla myös standardien soveltuvuutta voi-
daan testata. Tämän kirjan artikkelit täydentävät sosiaalityön tietotek-
niikan tutkimusta merkittävästi. Tutkimusaluetta ei kuitenkaan ole vielä 
tyhjennetty, vaan vasta avattu artikkelien myötä. Kirja toimiikin toivo-
aksemme lähtölaukauksena jatkotutkimukselle ja saa lukijat kiinnostu-
maan tekniikasta oman työnsä kehittämisen välineenä.
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