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Alkusanat 

SOS-Lapsil-ylän yhdeksi strategiseksi tavoitteeksi on määritelty digitaalisten palveluiden kehittäminen ja niiden 
hyödyntän1inen osana tarjolla olevien sosiaalipalveluiden kokonaisuutta. Vuonna 2016 startannut Ylitse 
-projekti on toimintavuosiensa aikana kartoittanut digipalveluiden tarvetta ja mahdollisuuksia tukea
itsenäistymistä, omilleen asettmnista ja vanhemmuutta lastensuojelun kentällä. Projektin keskiössä on ollut
lastensuojelutarpeen ylisukupolvisuuden ilmiöön liittyvien tekijöiden tunnistaminen. Tietoa ja kokemuksia
huostaanoton merkityksistä yksilön elämänkaaressa on kerätty vuosien 2016-2017 aikana järjestetyissä, lapsena
huostaanotettuna o!Jeita aikuisia yhteen koonneissa työpajoissa. Kyseisten työpajojen sisältö ja niiden kautta
kertynyt aineisto on kuvattu julkaisussa Näkökulmia lastensuojelun ylisukupolvisten asiakkuuksien ehkäisyyn
- Kokemustieto ammattilaisten työn tueksi (Pursi & Savisalo 2018).

Käsilläsi oleva julkaisu ni voutuu edelleen lastensuojelutarpeen ylisukupolvisuuden tematiikkaan. Tämän julkai
sun päätarkoituksena on avata lukijalle ymmärrys Ylitse-projektin ja eri yhteistyötahojen välillä toteutuneesta 
digitaalisen sosiaalipalvelun julkaisuun huipentuneesta yhteiskehittämisprosessista ja digipalvelun 
tarjoamiseen liittyvistä moniulotteisista ilmiöistä. Julkaisun alkupuolella kuvataan vuosien 2016-2018 aikana 
toteutunutta digitaalisen sosiaalipalvelun kehittämisprosessia, jonka jälkeen keskitytään tarkastelemaan ano
nyymin digipalvelun haasteita ja mahdollisuuksia sekä digiauttamiseen liittyviä reunaehtoja. 

Ylitse MentorApp -sovelluksen kehitys- ja koodaustyö toteutettiin vuosien 2017 ja 2018 aikana. Kehitysprosessi 
saavutti lakipisteensä vuoden 2018 marraskuussa, jolloin sovellus oli valmis julkaistavaksi. Kehittämistyön 
fokuksessa oli rakentaa mahdollisimman tietoturvallinen ja teknisesti toimiva käyttöliittymä, jonka välityksellä 
sijaishuollosta itsenäistyvät ja jo ail'llistm1eet voivat hakea matalalla kynnyksellä vertaistukea. Varsinainen 
yhteistyö Futurice Oy:n kanssa sisälsi useita säännöllisiä tapaamisia kehittämistiimin kesken. Näissä 
tapaamisissa päivitettiin kehitystyön tilanne, määriteltiin seuraavan jakson tavoitteet ja arvioitiin prosessin 
kokonaisaikataulua. 

Kehittän1istyön tuloksellisuuden takeena on ollut yhteistyö myös muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö Auta 
lasta ry:n Veturointi-toin1innan kanssa aktivoitui alkuvuodesta 2018. Löysimme yhteisiä rajapintoja vertaistuen 
tarjoamiselle ja järjestimme Turussa ja Oulussa valmennukset Veturointi-toiminnassa mukana oleville. 
Valmennuksen myötä Veturointi-toiminnan vertaistuenantajat voivat toimia myös Ylitse MentorApp 
-sovelluksessa. Mentorien panos sovelluksen kehittämisprosessissa on ollut korvaamatonta.

Varsinaisen sovelluksen kehittämistyön ohella Ylitse-projekti on järjestänyt yhteistyössä A-klinikkasäätiön La
sinen lapsuus -toiminnan kanssa nettivertaistukirylm1iä. Rylunät ovat tarjo1meet lasisen lapsuuden ja 
huostaanoton kokeneille aikuisille ohjattua keskusteluapua ja vertaistukea. Ryhmäprosessi on rakentunut 
keskustelufoommilla ja chatissa käytyjen vapaiden ja teemoitettujen keskustelujen pohjalle. Yhteistyö on 
mahdollistanut ryhmämuotoisen verkkoauttamisen pilotoinnin lastensuojelun ylisukupolvisuuden tematiikan 
viitekehyksessä. Tärkeimpiä havaintoja näiden ryhmien kohdalla ovat olleet chat-keskustelujen ensisijaisuuden 
kokemus ryhmäläisten näkökulmasta ja vertaisuuden välittyminen myös anonyymeissä tukipalveluissa. 

Ylitse-projektin toimintavuosien aikana tehdyn kehittämistyön tuloksena Ylitse MentorApp -sovellus julkaistiin 
syksyllä 2018 ja saatettiin Google PlayStoreen ja AppStoreen käyttäjien saataville. Haluanm1e tämän julkaisun 
avulla tuoda näkyväksi hedelmällisen sosiaali- ja tietotekniikan alojen välisen yhteistyön kohokohtia ja o
pinpaikkoja sekä verkossa toteutuvan auttamistyön eettistä ja rakenteellista pohdintaa. Suuri kiitos kuuluu Fu
turice Oy:lle, joka tarjosi sovelluksen kehittämiseen asiantuntijuuttaan pro bono -työnä, designer Sebi Tau
ciucille, Aalto-yliopistolle ja erityisesti sovelluksen koodaamisen loppuun saattaneille Ivan Dolgoville ja Pyry 
Heiskaselle. 

Mielenkiintoisia lukuhetkiä toivottaen, 
Oskari Savisalo, projektipäällikkö 
Nita Austero, projekti työntekijä 
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Digitaalisten sosiaalipalveluiden kehittämistarpeet 

''Digitalisaatio on sekä torrruntatapojen uudistamista, s1sä1sten prosessien digitalisointia että palveluiden 

sähköistämistä. Kyse on isosta oivalluksesta, miten omaa toimintaa voidaan muuttaa jopa radikaalisti 
toisenlaiseksi tietotekniikan avulla. 

Käyttäjälähtöisyys on olennainen osa digitalisaatiota. Hallintoa on kellitettävä asiakkaan näkökulmasta, oli 
sitten kyse ulkoisesta tai sisäisestä asiakkaasta. Käyttäjälähtöiset digitaaliset julkiset palvelut ovat myös 
Suomen kilpailukyvyn edellytys." (Sosiaali-ja terveysministeriö 2016.) 

Digitaalisten palveluiden kehitys on 2000-luvulla ollut merkittävässä roolissa nykyisen yhteiskuntajärjestyksen 
rakentumisessa. Tämä kehitys on vaikuttanut myös voimakkaasti sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjiin ja 
palveluita tarjoavien anunattilaisten työn viitekehykseen (esim. Groshong & Phillips 2015; Pelaez et al. 2018). 
On kiistaton fakta, että niin sosiaalipalveluissa yleensä kuin lastensuojelussa, toimintamallien tulee mukautua 
ympäröivän maailman muuttuviin tarpeisiin ja ottaa sähköiset järjestelmät ja digitaaliset alustat osaksi työkäy
täntöjä. Myös tarve sosiaalialan toimijoiden aktiiviseen rooliin kentälle suunnattujen digitaalisten palveluiden 
suunnitteluun, kehittämiseen ja tuotteistamiseen on tunnistettu. Keskiössä onkin pohdintaa siitä, miten 
digitaalisten palveluiden koetaan asettuvan organisaation, työntekijän ja asiakkaan kolrnikaimassa (ks. esim. 
Smedberg 2015, 154). 

Teknologian kehitys on mahdollistanut sosiaali- ja terveysalan työkentän laajenemisen ja kehittymisen. 
Teknologian tuomat mahdollisuudet sosiaalialalla on hiljalleen tunnistettu ja digitaalisten palveluiden käyttö on 
alkanut lisääntyä. Digitaalisen kehityksen myötä palveluita voidaan tarjota verkossa asiakkaiden yksilöllisten 
tarpeiden mukaisesti erilaisia palvelumuotoja, kuten online-neuvontaa, videoneuvottelua, automaattisia opetus
ol'tielrnia tai mobiiliapplikaatioita hyödyntäen (NASW 2017). Sosiaalihuollon sähköisten palveluiden 
kehittyminen on kuitenkin ollut vähäistä ja hidasta verrattain esimerkiksi terveydenhuollon sähköisiin 
palveluihin. Teknologiai1 integroimisella sosiaalialan toinlintayn1päristöön voidaan vastata yhteiskunnassa 
vallitseviin haasteisiin ja tarpeisiin. (Berzin, Singer & Chan 2015; Granhohn 2016.) Sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisema selvitys Sähköhelmenkalastus - Sosiaalihuollon sähköisten palvelujen nykytila ja 
kehittämistarpeet (Kauppila et al. 2018) osoittaa, että sähköisiä palveluita tulisi selkeästi monipuolistaa ja 
lisätä. Selvityksessä todetaan, että lapsiperheiden palvelut, perheoikeudelliset ja iäkkäiden palvelut näyttäytyvät 
suurimpina sähköisten palveluiden hyödyntäjinä. Sen sijaan vain 6 prosenttia kaikista sähköisistä palveluista 
muodostuu lastensuojelupalveluissa. Lastensuojelussa sähköiset palvelut painottuivat pitkälti sähköisen lasten
suojeluilmoituksen tekemisen mahdollistamiseen, tietoturvalliseen asiakastietojen vaihtoon ja ammattilaisten 
digiosaamisen vahvistamiseen, eli varsinaisia asiakastyön rajapi1massa olevia asiakkaiden hyvinvoinnin 
valwistumiseen pyrkiviä digipalveluita ei ole ollut tarjolla. (Kauppila et al. 2018.) Lähimmäksi lastensuojelun 
palvelukenttää asettuu Suomen Mielenterveysseuran ylläpitämä Sekaisin-chat (ks. Suomen Mielenterveysseura 
2019). 

Digitaalinen kehittämistyö mahdollistaa sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuviin kustannus- ja 
tuottavuuspaineisiin vastaamisen (Ritvanen 2015, 47; 2017, 73). Digitaalisilla palveluilla voidaan myös vastata 
aikaisempaa parenunin kansalaisten tarpeisiin tuottainalla uudenlaisia palveluita, parantamalla niiden 
saatavuutta sekä madaltan1alla kynnystä palveluihin osallistumiseen. Virtuaalisia palvelumuotoja luonnehtivat 
matala kynnys, helppo pääsy ja avoimuus (Perron et al. 2010, 71; Granholm 2010, 178; Ritvanen 2015, 45). 
Esimerkkinä verkkoviestinnän mahdollisuuksista on Pohjois-Suomessa toteutettu e-sosiaalityö, jossa a
siakastapaamisia toteutetaan pitkien välimatkojen vuoksi videoneuvotteluiden kautta. Kairalan (2018, 216) 
tutkimustulokset osoittavat, että teknologiset ratkaisut parantavat sekä asiakkaan että työntekijän 
tavoitettavuutta ja nopeuttavat sekä joustavoittavat asiakas- ja työprosessia. Tutkimuksessa teknologisten 
ratkaisujen koettiin helpottavan palveluiden saamista ja luovan erilaisia väyliä sosiaalipalveluissa asioinliseen. 
Digisovellukset mahdollistivat myös asiakkaan omatoimisuuden ja muutoksenhatm sekä arkaluontoisten 
asioiden hoitamisen nimettömästi. (Kairala 2018, 216; Berzin, Singer & Chan 2015; Ritvanen 2017, 83; Greene 
2017.) Lisäksi Rahikan (2013) tekemä tutkimus korostaa verkossa tehtävän työn ehkäisevää roolia, joka 
määrittyy vaiheeksi ermen varsinaista auttamisen tarvetta. 

3 



-< 

Erityisesti nuorten kohdalla verkkoauttaminen on tuonut mukanaan monia merkittäviä etuja koskien esimerkiksi 
tavoitettavuutta ja vaikeiden asioiden käsittelyä. Granholmin (2016, 21-22) tutkimuksen mukaan nuoret 
käyttävät teknologiaa osallistumisen välineenä sekä sosiaalisen tuen ja voimaannuttavan vuorovaikutuksen 
lähteenä. Syrjäytymisvaarassa oleville nuorille digitaaliset palvelut saattavat myös tarjota paikan, jo1me paeta 
ongelmien keskellä. Ylösen (2018) tutkinmstulokset ovat myös samansuuntaisia, sillä niiden mukaan nuorilla on 
tarve etsiä apua ja tukea elämäntilanteeseen sosiaalisten suhteiden ulkopuolelta. Verkkoympäristössä 
toimiminen on nuorille usein hyvin luontevaa, joten sieltä on helppo hakea apua. Verkkotyöskentelyn avulla on 
myös mahdollista tavoittaa kohderyhmiä ja potentiaalisia asiakkaita, joiden tavoittaminen perinteisesti 
sosiaalivirastoissa on haastavaa (Ritvanen 2017, 83). Sähköisten palveluiden kehittäminen mahdollistaa siis 
varhaisen tuen lisäksi e1maltaehkäisevän palvelutarjonnan. 

Dig isosiaalipalvelu iden reunaehtoja 

Ylitse MentorApp -sovelluksen kehittämistyön alussa kartoitettiin olemassa olevia digitaalisia sosiaalipalveluja. 
Toimintakentän kartoituksen pemsteella lastensuojelun nykyisille ja entisille asiakkaille suumiattuja verkko
palveluita, varsinkaan mobiilisovelluspohjaisia palveluratkaisuja ei näyttänyt olevan. Kauppilaan (2018) yhtyen 
voidaan todeta, että erilaiset mobiilisovellukset ovat tätä päivää ja niiden tarjo1man tulisi sosiaalihuollossa olla 
laajempaa. Eri kunnat ja muut toimijat ovat omissa palveluissa hyödyntäneet verkkoviestinnän mahdollisuuksia 
asiakastyössä, mutta työpajoihin osallistuneiden toivomia helposti käyttöönotettavia ja anonyyn1ejä tukipalve
luita ei näyttäisi juuri olevan tarjolla. Pitkälti kaikkiin olemassa oleviin palveluihin rekisteröityminen vaatii säh
köpostiosoitteen ilmoittamista. Toisin sanoen verkkoviestinnän mukanaan tuomaa mahdollisuutta rakentaa 
anonyymejä sosiaalipalveluita ei ehkä ole vielä täydessä mitassa hyödynnetty. 

Verkkopalveluiden hyödyntäminen herättää kuitenkin paljon monenlaisia kysymyksiä, sillä sosiaalialalla 
tehtävä työ on perinteisesti mielletty kasvokkain tehtäväksi vuorovaikutukseen pernstuvaksi asiakastyöksi 
(Ylönen 2016, 16-17). Sosiaalialan työ pohjautuu tavanomaisesti henkilökohtaiseen palveluun ja tehtäviin, 
joten voidaan kriittisesti tarkastella, onko niitä mahdollista hoitaa pelkästään tekniikan avulla. Digipalveluiden 
käyttöönoton on pelätty poistavan työskentelystä sosiaalisen ulottuvuuden, .kun kasvokkaiset tapaamiset 
korvaantuvat virtuaalisilla kontakteilla (Granholm 2016, 21). Digitaalisten palveluiden hyödyntänlinen ei 
kuitenkaan tarkoita kasvokkain tapahtuvan työn poistumista, vaan ne toimivat interventioiden laatua 
täydentävinä ja monipuolistavina (Aaltonen, Myllylä & Kivijärvi 2017, 26-27; Juhila 2018, 115-116; Reamer 
2018). Kasvotusten ja verkossa tapahtuvan työn integroimisella voidaan optimoida asiakkaan sitoutuminen sekä 
edistää käytännönläheistä ja käyttäjäkeskeistä lähestymistapaa. Berzin ja kumppanit (2015) nostavat esille, että 

verkkopalvelut mahdollistavat asiakkaalle paremmat vaikutusmahdollisuudet oman hoitonsa yksilölliseen kul
kuun, mikä voi parantaa yksilöllistä sitoutumista ja hoitoon osallistumista. Integroimisen myötä niin työntekijän 
kuin asiakkaankin mahdollisuus valita itselleen suotuisin käytäntö lisääntyy (Granholm 2016, 42-45). 
Asiakkaiden vallan suhteessa palvelutuottajaan voidaan siten nähdä kasvaneen digitalisaation myötä (ks. esim. 
Gerdt & Eskelinen 2018). Sosiaalipalveluiden näkökulmasta tarkasteltuna digitaalisten alustojen etuna on 
erityisesti se, että ne mahdollistavat avun vastaanottamisen ja antamisen anonyymisti, ajasta ja paikasta 
riippumatta ja ovat usein kaiken aikaa saatavilla. Tämän mahdollistamana asiakas voi tutustua ja selvittää 
toiminnan periaatteita ja luotettavuutta ennen yhteyden ottamista. 

Sosiaalipalveluiden vahva linkittyn1inen dialogisuuteen ja kohtaamiseen asettaa haasteita alan 
digitalisaatiokehitykselle. Sosiaalityön voidaan nähdä mukautuvan hitaasti muuttuvaan teknologiseen yn1pä
ristöön (Pelåez et al. 2018, 818). Teknologian kehitys ja sosiaalisen median kanavat ovat kuiteenkin muuttaneet 
dramaattisesti myös sosiaalialan toimintaympäristöä ja siinä rakentuvia suhteita (Mishna et. al. 2012). Verkko
vuorovaikutuksen ja digitaalisten palveluiden kehittymisen voidaan nähdä vaikuttavan siihen, että 
sosiaalipalvelut ovat entistä näkyvänm1in saatavilla ja vahvemmin asiakkaan oman toiminnan kautta 
tavoitettavissa. Asiakkaan hakiessa oma-aloitteisesti palvelua verkon välityksellä voidaan puhua todellisesta 
tarpeeseen pernstuvasta ja oikea-aikaisesta asiakaslähtöisestä palvelutuotannosta, jossa asiakkaan oma arvio 
tilanteestaan määrittelee palvelutarpeen. Tän1ä luo haasteen palvelutarjoajalle kehittää entistä modulaarisempia 
palveluita. Vaikka verkossa tapal1tuessaan vuorovaikutus rakentuu perinteisen kommunikaation pernstalle, 
digitaalisuus ja verkkoviestintä tuovat vuorovaikutuksen todentumisen rakenteisiin uudenlaisia ulottuvuuksia ja 
toimintakäytäntöjä (Mishna et al. 2012, 281-282). 
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Digitaaliset alustat mahdollistavat uudenlaisen asiakkaiden osallisuuden omassa sosiaali- ja terveyspalveluiden 
prosessissa. Sähköisten järjestelmien käyttöönoton myötä tiedot omista asiakaskäynneistä kerääntyvät entistä 
kohdennetummin samaan paikkaan (esim. Groshong & Phillips 2015). Pääsy omiin sosiaali- ja terveysdoku
mentteihin on lisännyt asiakkaiden mahdollisuutta saada ajantasaisesti tietoa esimerkiksi vastaanottokäynteihin 
liittyvistä kirjauksista ja lausunnoista. Ammattilaisten näkökulmasta asiakaskirjausten läpinäkyvyys haastaa ai
kaisempaa selkeämpään ja avoimempaan kirjaamistapaan. Esimerkiksi Vantaan kaupungilla on jo usean vuoden 
ajan toteutettu neuvotteluissa avointa kirjausta, jossa neuvotteluun osallistuu muun kokoonpanon lisäksi yksi 
työntekijä,jonka tehtävänä on kirjata ajantasaisesti neuvottelussa käytävää keskustelua. Kirjaus on koko neuvot
telun ajan näkyvillä videotykin välityksellä kaikille osallistujille ja sitä on mahdollista kommentoida neuvotte
luna aikana. Lisäksi kirjaus käydään läpi yhteenvetomaisesti neuvottelun päätteeksi. 

Asiakkaalla on aikaisemminkin ollut pääsy omiin dokumentteihinsa, mutta sähköiset järjestelmät luovat nope
amman ja helpomman väylän omien asiakasdokumenttien läpikäyntiin. Vaikka ammattilaiset toteuttavat selkeää 
ja faktapohjaista kirjausta, on tulkinnan mahdollisuus aina läsnä. Esimerkiksi asiakasdokumenteissa esiintyvät 
ammatti sanastot tai diagnoosit voivat johtaa epäselvyyksiin ja näin ollen vaikuttaa negatiivisesti asiakasproses
siin. Toisin sanoen sähköiset jä.t:jestelrnät eivät välttämättä automaattisesti vähennä kasvokkaisen vuorovaiku
tuksen merkitystä sosiaali- ja terveyspalveluissa, vaan saattavat ennenuninkin lisätä tarvetta entistä 
selkeä.tnpään ja todenmukaiseen sanalliseen viestintään. 
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Digitaalisten sosiaalipalveluiden etiikka 

Teknologian käytön potentiaalisen mahdollisuuden tunnistamisen myötä keskusteluun on noussut tekniikan vai
kutus sosiaalialan eettisiin periaatteisiin (Perron et al. 2010, 71). Digitaalisten palveluiden hyödyntämisen tulee 
perustua vahvaan arvoperustaan ja tarkastelun keskiöön on muodostmrnt uusia eettisiä nonneja (Leino-Kilpi & 
Stolt 2016, 162� Reamer 2018). Eettisen tarkasteilm avulla voidaan ottaa huomioon digitalisaation tuomia hyö
tyjä ja haittoja sekä vastuita ja velvollisuuksia (Banks 2016 ). Eettiset säännökset huomioimalla voidaan luoda il
mapiiri, jossa haavoittuvassa asemassa olevia asiakkaita suojellaan ja jossa ammattilaisilla on mahdollisuus yl
läpitää ammatillista toimintaa omien benkilöhkotaisten rajojen puitteissa (Voshel & Wesala 2015, 75). 

Kivistö (2017, 30) listaa digitalisaation eettisiksi haasteiksi teknologian toimivuuden, vaihtelevan saatavuuden 
ja käyttökelpoisuuden, asiakkaan ja työntekijän teknologiaosaamisen sekä tietoturvaa koskevat kysymykset. 
Lisäksi eettistä pohdintaa herättävät työntekijöiden työ- ja vapaa-ajan roolit sekä niiden sekoittuminen. Di
gitalisaatio voi muodostaa eettisen haasteen esimerkiksi antamalla kuvan, että työntekijä olisi aina asiakkaiden 
saavutettavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä luo työntekijälle velvollisuuden informoida asiakasta 
digitaaliseen asiointiin sisältyvistä mahdollisista rajoitteista. (Mt., 30-31.) Reamer (2015) korostaa myös 
digitalisaation keskeisinä eettisinä haasteina asiakkaan informoi.tmi.n ja aidon suosttmmksen saavuttamista, 
yksityisyyden ja luottamuksellisuuden toteutumista, anunatillisen suhteen ylläpitämistä sekä työntekijöiden 
riittävää osaamista. 

Digitaalit1en kehitys synnyttää eettistä pohdintaa muun muassa teknologian mahdollisiin haittavaikutuksiin, 
kuten ammatillisuuteen ja luottamuksellisen asiakassuhteen muodostumiseen liittyen (Kivistö 2017, 30). 
Asiakkaan tilanteen edistyminen edellyttää, että asiakkaan ja ammattilaisen välille syntyy luottamuksellinen ja 
turvallinen vuorovaikutussuhde. Almnattilaisilla mielletään olevan ensisijainen vastuu rakentaa se perusta,jolle 
vuorovaikutussuhdetta voidaan lähteä luomaan. Perinteisessä kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa 
ammattilainen voi vaikuttaa asiakkaan kokemukseen esimerkiksi ympäristöä muokkaamalla. Asiakkaalle 
osoitetaan, että hän on tervetullut yhteiseen tilaan ja hänen tilanteeseensa suhtaudutaan vakavasti. Ammattilai
sella on vastuu siitä, ettei vuorovaikutusympäristössä ole asiakasta loukkaavia elementtejä tai hänelle vaaraa 
aiheut- tavia tekijöitä. Asiakasta kohdatessa an1I11attilaisen tulee ottaa huomioon lainsäädäntö, yhteiskunnan 
normit sekä ammattieettisten ohjeistusten asettamat raamit omalle toiminnalleen ja sen myötä syntyville 
eettisille valitmoille. 

Digitaalisissa palveluissa toteutuvassa vuorovaikutuksessa voidaan nähdä pätevän samat toitninnan eettiset 
reunaehdot. Erona kasvokkaiseen vuorovaikutukseen, verkkovuorovaikutuksessa ei suoraan voida eettisillä 
valitmoilla vaikuttaa asiakkaan fyysiseen koskemattomuuteen. Toisaalta anm1attilainen voi kuitenkin verkon 
välityksellä välillisesti vaikuttaa siihen, minkälaisiin fyysisiin tilanteisiin asiakas liittyy. Näin ollen voidaan to
deta, että verkkoauttamisessa tulee myös ottaa huomioon ihmisyyden fyysiset ominaisuudet sekä 
vuorovaikutuksen vaikutus niihit1. Valtakmmallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukm1ta ETENE 
(2010) on ottanut kantaa teknologian hyödyntämisestä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sen mukaan teknologian 
tulee tukea yksilön "hyvää elämää, ihmisarvoa, itsemääräämisoikeutta, osallisuutta, inhimillistä hoitoa ja 
huolenpitoa" (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 5). Vaikka näillä viitataan teknologian hyödyntämisestä 
esitnerkiksi sairaalaympäristön leikkaussalissa, ovat ne läsnä myös anonyymissä verkkovuorovaikutuksessa. 
Teknologian käytössä tulee ottaa huomioon sen luotettavuus ja tietoturva sekä yhdenvertainen saavutettavuus. 
Digitaalisten palveluiden yhdenvertaista saavutettavuutta pyritään vahvistaman asteittain voitnaan astuvan EU:n 
saavutettavuusdirektiivin myötä (Euroopan Unioni 2016). 

Digitaalisten palveluiden lisääntyessä keskiöön nousevat myös vaikeimmassa asemassa olevat asiakkaat sekä 
heidän mahdollisuutensa hyödyntää sähköisiä palveluja. Eettisestä näkökulmasta on tarkasteltava palveluiden 
saatavuutta ja yhdenvertaisuutta. Palveluiden teknologisoitUillinen aiheuttaa digitaalisen kuilun muodostumista, 
jolla on kansalaisten tasa-arvon toteutumista heikentävä vaikutus. Epätasa-arvoisuuden muodostlm1ista saattavat 
lisätä digitaalisten palveluiden heikot käyttömahdollisuudet tai digitaalisten taitojen puute. Internetiin pääsy on 
yhteydessä sosiaaliseen asemaan ja eroja aiheuttavat muun muassa tulotaso, koulutus, työmarkkina-asema, 
etnmen tausta sekä kotitaloustyyppi. Lisäksi henkilön motivaatiolla digitaalisten palveluiden käyttöön on 
merkitystä. Toiset eivät pidä tietotekniikasta tai kokevat sen käytön ongelmalliseksi (Ritvanen 2017, 79). 
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Kaikille kansalaisille tulisi pyrkiä takaamaan yhdenmukaiset ja tasa-arvoiset mahdollisuudet tietotekniikan 
käytön suhteen. Palveluntarjoajan on siis huomioitava, että kaikilla ei ole yhtäläisiä välineitä, osaamista tai 
taloudellisia mahdollisuuksia sähköisten palveluiden käyttöön. (Strömberg-Jakka 2010, 138-140.) Digitaaliset 
verkkopalvelut voivat parhaimmillaan toimia voimaannuttavina ja kansalaisia osallistavina ympäristöinä, mutta 
pahimmillaan ne saattavat kääntyä syrjäyttäviksi niille, joilla ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia teknologian 
käyttöön (Kivistö 2012, 23). 

Sosiaalialan ammattihenkilöiden on kiinnitettävä huomiota teknologian aiheuttamiin eriarvoistaviin tekijöihin, 
jotka ovat haitaksi ihmisten hyvinvoinnille (Talentia 2017, 46-47). Tasa-arvon näkökulmasta on tarkasteltava, 
kuinka kaikille asiakkaille taataan yhtäläiset laitteiden käyttömahdollisuudet ja miten palveluiden käytön 
opastaminen järjestetään niin, että palveluista olisi kaikille mahdollisimman paljon hyötyä (Strömberg-lakka 
2010, 153; Ylönen 2018). Teknologian tulee olla yhdenvertaisesti, oikeudenmukaisesti ja helposti kaikkien saa
tavilla ja sen hyödyntämisen on tapahduttava vain käyttäjän tietoisella suostumuksella. Teknologisten ratkaisu
jen tulee soveltua luontevasti käyttäjän arkeen, käytön haitat ja riskit on arvioitava ja käyttäjälle on tarjottava 
tukea sekä ohjausta tarpeen mukaan. Sähköisten palveluiden kehittämisessä tulee siis kiinnittää huomiota saa
vutettavuuden turvaamiseen, osaamisen vahvistamiseen sekä selkokielisen ja monikanavaisen viestinnän 
lisäämiseen (Kauppila et al. 2018). 

Hyödyntäessä verkkopalveluja sosiaalipalveluiden tarjoamisessa, asiakasta on informoitava käyttöön liittyvistä 
hyödyistä ja riskeistä (Rean1er 2018). Asiakkaan tulisi olla tietoinen palvelun käyttöön liittyvistä riskitekijöistä, 
kuten nettikiusaamisesta, identiteetti varkaudesta tai kaupallisista intresseistä (Granbolm 2010, l 78; Taylor 
2017). Tärkeäksi palvehm kannalta muodostuu, että asiakkaan kanssa käydään työskentelyn alkuvaiheessa 
lävitse digitaalisten palveluiden toinlintaperiaatteet sekä selvitetään asiakkaan mahdollisuus hyödyntää 
sähköisiä palveluita. Toimintaperiaatteista tiedottamalla voidaan minimoida asiakkaan riskit palvelun käytön 
suhteen, kun asiakkaalla on enemmän ymmärrystä ja osaamista palveluiden käyttämisessä. (Betteridge, M.S.W. 
& RSW 2012.) Rahikan (2015, 38) mukaan verkkopalveluissa on tärkeää, että asiakkaalle kerrotaan selkeästi 
verkkopalveluiden tarjoamista palvelusisällöistä. Merkitykselliseksi nousee myös, että asiakas on tietoinen, 
kenen kanssa hän verkkopalveluissa asioidessaan keskustelee; onko vastassa esimerkiksi ammattilainen vai 
vapaaehtoinen työntekijä. 

Palveluun liittyvien riskien minimoiminen edellyttää asiakkaan yksityisyyden ja turvallisuuden takaamista 
(Ylönen 2016, 20). Anunattilaisen kohdalla asiakkaan yksityisyyden suojaanlinen edellyttää luot
tamuksellisuutta, vaitiolovelvollisuutta ja hienotunteisuutta (ETENE 2010). Asiakkaan yksityisyyden ja 
turvallisuuden takaamiseksi on myös vannistettava palveluiden luotettavuus. Mikäli asiointi esimerkiksi koskee 
asiakkaan henkilökohtaisia ja yksityisiä asioita, on käyttäjän henkilöllisyys todennettava. (Reamer 2018.) 
Eettiset periaatteet korostavatkin digipalveluiden käytössä yksityisyydensuojaa ja luottamuksen vahvaa 
vaadetta. Asiakkaan turvallisuutta lisää se, että palvelun tarjoava taho esittäytyy verkossa selkeästi ja 
tunnistettavasti. (Ritvanen 2017, 78.)Asiakkaiden yksityisyydensuojan turvaamisen rinnalla ammattilaisten tu
lisi myös huolehtia omasta yksityisyydestä, jotta ei-toivotut henkilöt eivät pääsisi käsiksi liian henkilökohtaisiin 
tietoihin. Etenkin kaikille julkisissa ja avoimissa sähköisissä palveluissa anunattilaisen olisi hyödyllistä suojata 
nimensä keksityllä nimin1erkillä. (Voshel & Wesala 2015, 73-75.) 



Ammattilaisten tulisi kyetä tarkastelemaan teknologian sosiaalisia vaikutuksia kriittisesti (Kivistö 2017, 
33-34). Digitalisaatio lisää tarvetta eettisen ajattelun ja tietoisuuden monipuolistamiselle sekä laajentamiselle.
Työn eettisestä pemstasta sekä työhön lainsäädännöllisesti vaikuttavista reunaehdoista tarvitaan
tulevaisuudessa lisää keskustelua (Rahikka 2013, 134-135.) Lisäksi eettisen pohdinnan ja osaamisen tärkeys
korostuu jo varhain koulutuksesta lähtien, sillä se lisää valmiuksia ammatilliseen toimintaan. Eettisesti kestävät
käytännöt näyttäytyvät merkityksellisinä, sillä ne tuovat lisäarvoa niin asiakkaille, työntekijöille kuin koko yh
teiskunnalle. (Voshel & Wesala 2015.) Eettisiä säännöksiä noudattamalla työntekijät voivat suojata niin itseään
lenin asiakkaitaan (Betteridge et al. 2012; Salmela & Mämmi-Laukka 2017, 168).

Sosiaalialalla ollaan kiinnostuneita selvittämään muun muassa digitalisaation vaikutuksia sosiaalipalveluiden 
vaikuttavuuteen muuttuvien käytäntöjen myötä. Edelleen sosiaalipalveluiden digitalisaatiossa korostuvat eet
tiset näkökulmat ja asiakassuhteen kompleksisuus (Pelaez 2018). Eettisestä näkökulmasta tekoälyn ja 
auttamistyön yhteenliittymä herättää paljon vielä ratkaisemattomia kysymyksiä ihmisyyden ja inhimillisyyden 
ensisijaisuudesta (Gerdt & Eskelinen 2018). Yksi mahdollisuus inhimillisyyden säilyttämiseksi ja 
sisällyttämiseksi osaksi digitaalisten palveluiden kokonaisuutta on osallistaa oletetut palveluiden käyttäjät 
osaksi palvelumuotoilua ja palvelun tuotteistamisprosessia. 

Ylitse MentorApp -sovelluksen kehittämistyössä eettisten näkökuhnien esille nostaminen ja tarkasteleminen 
olivat keskiössä. Jo kehittämisprosessin ideointivaiheessa, jolloin koottiin yhteen lapsena huostaanotettuna ja 
sijoitettuna olleiden aikuisten kokemuksia merkittävistä elämän käännekohdista tuli varmistaa toiminnan 
eettinen pemsta. Varmistaaksemme, että projektiin osallistuneiden yksityisyydensuoja säilyy myös myöhemmin 
eri yhteistyökumppanien kanssa toimiessamme, kaikki teksti.aineisto anonymisoitiin. Anonymisointi helpotti 
myöhemmin tiedon jakamista sovelluksen kehittämisyhteistyössä. Varsinaisen sovelluksen 
palvelumuotoiluprosessissa asiakaskokemus oli keskiössä. Toimimme Ylitse-projektissa viestinviejän roolissa 
asiakkaiden ja palvelumuotoiluammattilaisten välissä. Työpajoissa koottu aineisto toimi kehittämisprosessia 
taustoittavana ja kontekstisoivana. Kaikessa tiedonvälityksessä ja tietojen hyödyntämisessä tuli kiinnittää 
huomiota myös siihen, että viestiketjun pidentyessä myös viestin todellinen luonne ja sisällölliset painotukset 
mmmtuvat väistämättä. 

Teknisen toteutuksen näkökulmasta eettiset lähtökohdat nivoutuivat pitkälti sovelluksen saavutettavuuteen ja 
toimintavarmuuteen liittyviin asioihin. Palvelun, jonka tarkoituksena on välittää vertaistukea 
verkkoyn1päristössä, tulee olla tasavertaisesti kaikkien saavutettavissa. Vaikka ensisijaisena kohderyhmänä 
Ylitse MentorApp -sovelluksen käyttäjiksi oli määrittynyt sijaishuollosta itsenäistyvät ja jo itsenäistyneet, 
palvelun saavutettavuuden ja anonymiteetin varmistamiseksi sovelluksen käyttöönottoa tai siihen 
rekisteröitymistä ei lähdetty rajaamaan. Lisäksi palvelun kohdentaminen vain tietylle kohderyhmälle olisi 
vaatinut tunnistautumista palveluun rekisteröidyttäessä. Sen lisäksi, että tunnistautuminen olisi heikentänyt 
käyttäjien anonymiteettiä olisi se vaikuttanut merkittävästi myös sovelluksen tietotm-vakysymyksiin. 
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Ylitse MentorApp -sovelluksen 

kehittäminen lastensuojelun 

reunaehdoissa 



Kehittämisprosessin alkusysäys 

Lastensuojelujärjestelmä ja -palvelut luovat sähköisten palveluiden kehittämiseen omanlaisiaan haasteita. 
Tietoturva, eettisyys ja saatavuus ovat merkittäviä määriteltäviä kokonaisuuksia lastensuojelun 
palvelutuotannossa. Kuitenkin myös vaikuttavien lastensuojelupalveluiden kehittämisessä tulee entistä tarkem
min ottaa huomioon palveluiden käyttäjien kokemukset ja mielipiteet palvelun tarpeellisuudesta, toimivuudesta 
ja luotettavuudesta. Yhteistutkijuutta ja -kehittäjyyttä on toteutettu lastensuojelun kontekstissa entistä 
enemmän ja tämä lähtökohta oli myös Ylitse-projektin kehittämistyön ytimessä (ks. esim. LAPE-ohjelma). Y11tä 
lailla yhteiskehittäminen on nykyään usein osa kuntien kehittämistyötä (esim.Espoo 2018). Ylitse-projektin ke
hittämisprosessissa laaja-alainen yhteiskehittäjyys nivoutui tiiviisti yhteen niin sosiaalisen, palvelumuotoilun 
kuin teknisyydenkin konteksteissa. Sähköisen palvelun kehittämisessä tuli ottaa huomioon myös tuotteistamisen 
ja teknisen toteutuksen reunaehtoja. Jokaisessa prosessi vaiheessa käyttäjäkokemus ja siten lastensuojelutaustan 
erityisyys on kuitenkin ollut huomion keskiössä. 

SOS-Lapsik.')'län sijaishuollosta itsenäistyville ja jo aikuistuneille suunnatun sovelluksen kehittämisprosessi 
aloitettiin 2016 vuoden syksyllä, jolloin Ylitse-projekti järjesti ensimmäiset työpajatapaamiset lapsena 
huostaanotettuina olleille aikuisille. Työpajojen tarkoituksena oli tarkastella mitkä ovat merkittävinunät elämän 
käännekohdat sijaishuollossa kasvaneiden kuvaamina ja minkälaisia merkityksiä ne luovat myöhenunin 
elämässä (ks. Pursi & Savi.salo 2018). Kaiken toiminnan taustalla on vallinnut tarve selvittää sitä, miten 
yleishyödyllisen toiminnan keinoin voidaan vaikuttaa sijaishuollosta aikuistuneiden hyvinvoinnin vah
vistumiseen ja pärjäävyyteen sekä siten ehkäistä yksilön hyvinvointia heikentäviä ylisuk.'upolvisia siirtymiä. 
Vuoden 2016 työn keskiössä oli selvittää sijaishuollosta aikuistuneiden kokemuksia huostaanoton ja 
sijaishuoltoajan merkityksistä ja saada laaja ymmärrys lastensuojelukentän toiminnasta. Varsinaisen palvelun 
kehittämisprosessin 01mistumisen avaimina nähtiin alusta lähtien olevan kokemustiedon sekä erilaisissa 
elämänvaiheissa olevien nykyisten ja entisten lastensuojeluasiakkaiden kokemukset ja kuvaukset 
lastensuojeluinterventioista. 

Ylitse MentorApp -sovellusta lähdettiin kehittämään selkeään tarpeeseen. Työpajojen osallistujat ilmaisivat 
tarpeen sosiaalipalveluiden nykyaikaistan1iselle sekä toiveen avun ja tuen tarjonnan tuottamisesta digitaalisia 
kanavia hyödyntämällä. Erityisesti kokemus palvelun käytön oikea-aikuisuudesta ohjaa voimakkaasti siirtämään 
sosiaalipalvelut pois joustavuutta ja modulaarisuutta estävistä fyysistä rakenteista. Vaikeissa elämäntilanteissa 
ongelmien ja negatiivisten tunteiden kasaantuminen voi aiheuttaa tyytymättömyyttä palveluihin ja näin ollen es
tää astumasta virastotalon ovesta sisään (esim. Manderbacka et. al. 2012). Toisaalta negatiivisten tunteiden, 
ahdistuksen ja hädän siirtäminen syrjään odottamaan viraston aukeamista ei aina onnistu, vaan tukea 
tarvittaisiin illan hämärtyessä. Tutkimusten mukaan mahdollisuus verkkoviestintään lisää palveluiden käyttäjien 
läsnäolon kokemusta ja tukee positiivista palveluiden käyttökokemusta (Simpson 2017). 

Toisena merkittävänä tuen tarjoamisen lähtökohtana työpajoihin osallisu.meet nostivat vertaisuuden ja 
vertaistuen merkityksen. Vertaisuus ja vertaistuki nähtiin välittömänä ja rakenteista vapaana tuen tarjoamisen 
väylänä. Sähköisten vertaistukipalveluiden tarjonta on kuitenkin ollut vielä vähäistä (Hyppönen et al. 2018). 
Useat työpajoihin osallistuneet kokivat nyt aikuisina, että aikanaan itsenäistymisvaiheessa, kun kapinointi 
aikuisia kohtaan oli pinnalla, vanhempi vertainen olisi voinut avata tarkastelemaan elämän realiteetteja eri 
suunnasta. Edelleen tärkeänä nähtiin kehitettävän vertaistl.tk:ipalvehm joustavuus sekä ajasta ja paikasta 
riippumattomuus, mitkä tukevat palvelun asiakkaiden itseohjautuvuutta. 

Vertaismentoroinnin ohella myös anunattilaisten tarjoaman tuen uudenlaisten kanavien kehittäminen koettiin 
tärkeäksi. Työpajoihin osallistujat kokivat, että varsinkin haastavissa elämäntilanteissa nousee tarve kysyä 
anonyymisti ohjeita ja kerätä sitä kautta rohkeutta virallisemman palvelun piiriin hakeutmniseksi. Työpajoissa 
nähtiin ongelmaksi nimenomaan julkisten palveluiden aukioloaikojen rajallisuus ja sektorisuus. Osa 
osallistujista oli kohdannut myös vahvoja ennakkokäsityksiä ja yleistyksiä sijaishuoltotaustan negatiivisista 
vaikutuksista myöhemmin elämässä. Olemassa olevien sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden luonne on 
vielä vahvasti linkittynyt vain sähköisen asiakaspalautteen keräämiseen ja palveluista tiedottaviin 
verkkosivuihin (Hyppönen et al. 2018). Suomessa tulisikin entistä voimakkaammin suunnata sähköisten 
palveluiden tarjonta asiakaspalautteen ja tiedottamisen rinnalta myös varsinaiseen auttamistyöhön. 
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Koska varsinaisia sähköisiä palveluita suomalaisilla sosiaalipalveluiden tarjoajilla ei juuri ole ollut eikä siten 
vertailua olemassa oleviin palveluihin voitu juuri tehdä, kehittämistyön sparraamiseksi tilattiin workshop 
palvelunmuotoilua tarjoavalta Taisteelta syksyllä 2016. Tässä prosessissa käytiin läpi palvelun ja kohderyhmän 
määrittely, hahmoteltiin käyttäjäprofiileja, pohdittiin tuotoksen käyttöliittymää ja arkkitehtuuria sekä selvitettiin 
palvelun kehittämisen toteutustapoja ja aikataulua. Workshoppien pohjatietona hyödynnettiin koosteita 
työpajoista ja olemassa olevaa tutkimustietoa lastensuojelutarpeen ylisukupolvisuuden teemasta ja 
sosiaalipalveluiden käyttäjistä. Fokuksessa oli käyttäjälähtöinen suunnittelu. Workshoppien avulla selkeytyi kä
sitys siitä, että kehitettävän palvehm tulee olla helppokäyttöinen ja selkeä niin palvelun käyttäjien kuin 
ylläpitäjien näkökulmista. Erityiseen keskiöön nousi kokemuksellisuus ja vertaistukeen perustuva tiedon 
jakaminen. Yleisilmeeltään palveluun haluttiin luoda positiivinen vire muun muassa raikkaan visualisoinnin 

---- avulla. 

Ensimmäiseksi käyttäjäprofiiliksi hahmottui nuori, sijaishuollossa kasvanut äiti. Kehitettävän palvelun tarpeen 
näkökulmasta kyseiselle äidille määriteltiin hänen tehtävänsä suhteessa äitiyteen ja elämäntilanteeseen, 
hahmoteltiin minkälaisia haasteita hänen elämäänsä liittyy sekä arvioitiin, miten hän hyötyy palvelusta suh
teessa tarpeisiinsa. Vertaisuuden mahdollisuudet äidin hyvinvoinnin vahvistamisessa nähtiin ihneisinä varsinkin 
vertaistuen kautta (ks. esim. Prakash et al. 2017; Cust 2016). Samankaltaisen taustan nähtiin toimivan 
yhteisöllisyyttä lisäävänä tekijänä myös sähköisellä palvelualustalla (esim. Aho et al. 2012). Tämä näkemys 
vahvistui myöhemmin kehitystyön edetessä ja vertaismentorointivahnennuksien toteutuessa. 

Yleisilmeeltään ensimmäisessä visiossa palvelu nähtiin mahdollisuutena tarjota tukea lastensuojelun 
kontekstissa viranomaisapua rennommin. Vaikka sosiaalipalveluiden tuottamisessa, tavasta riippumatta, tulee 
aina ottaa huomioon asiallisuus ja eettiset näkökulmat, mahdollistaa vertaisuuteen perustuva toiminta 
byrokratiavapaan ja epävirallisemman tavan olla ihmisiin kontaktissa. Prosessin alkuvaiheessa nimenomaan 
epävirallisuus ja positiivinen ihne nähtiin mahdollisuutena tuottaa helposti lähestyttävä palvelu. Tässä vaiheessa 
visualisointi ja ominaisuudet nousivat keskeisimmiksi. Kuten myöhemmin esitetään, näiden sijaan prosessin 
edetessä keskeisimmiksi asioiksi palvelun kehittämisessä nousivat sovelluksen perusominaisuuksien, kuten 
viestiliikenteen teknisen toimintavannuuden turvaaminen ja stabiliteetti. Toiminnallisten ominaisuuksien 
kartoittaminen ja ideointi kuitenkin laajensivat käsitystä erilaisista kokonaisarkkitehtuurisista vaihtoehdoista. 

Ylitse MentorApp -sovelluksen konkreettinen ja tavoiteorientoitunut kehittämistyö käynnistyi vuoden 2017 
keväällä yhteistyössä Futurice Oy:n kanssa. Futurice Oy tarjoaa pro bono -yhteistyötä voittoa ta
voittelemattomille organisaatioille digitaalisten palveluiden kehittämiseksi The Chilicom Fund -rahaston 
välityksellä. Futurice tarjosi koko yhteistyön ajan osaamistaan ja asiantuntijuuttaan sovelluksen 
kehittämisprosessiin niin suunnittelu- kuin toteutusvail1eissa aina vuoden 2018 loppupuolelle saakka ja 
mahdollisti toimillaan Ylitse MentroApp -sovelluksen kehittämisen ja koodaamisen luomalla 
yhteistyörakenteet projektin ja Aalto-yliopiston välille. 

Ongelman sekä palvelutarpeen ja paikan selventämiseksi toteutettiin Futuricen konseptoin1a Lean Service 
Creation (LSC) -prosessi (https://leanservicecreation.com/). Lean Service Creation -prosessin tarkoituksena on 
mahdollistaa vaikuttavien palveluiden tuottaminen käyttäjäkokemuksen kartoittamisen, innovoinnin ja tuot
teistarnisen keinoin. Vaikka palvelumuotoilukonsepti tuntui lähtökohtaisesti olevan suunnattu yritysten 
prosessien tehostamiseen, taipui sen käyttö myös sosiaalipalvelun kehittämiseen. Yksiselitteistä se ei 
kuitenkaan ollut. 



Ensimmäiset kuukaudet keskityimme varsinaisen ongelman määrittelyyn. Lastensuojelua ja las

tensuojeluprosesseja tunteville on usein selvää, että tilanteiden taustalla voidaan harvoin todeta olevan yksi 
ongelma tai syy. Lastensuojelussa eri tasoilla esiintyvät tilanteet rakentuvat usein monimutkaisessa verkostossa, 
jossa muun muassa eri toimijat, olosuhteet, ympäristö ja toimijoiden välillä vaihteleva dynamiikka vaikuttavat 

kaikki yksittäisen tilanteen kehittymiseen. Tämän takia sosiaalipalveluita ei voida kohdentaa ratkaisemaan 

jotain tiettyä ongelmaa, vaan palveluissa tulee ottaa huomioon keskiössä olevan toiminnan ympärillä olevia 
lukuisia tekijöitä. 

Lean Service Creation -prosessin käyttäjäkokemusta selvitettiin haastattelemalla sijaishuollosta aikuistuneita. 
Haastattelujen tarkoituksena oli saada käsitys kohderyhmän tuen tarpeista ja olemassa olevien sähköisten pal

veluiden käytöstä. Varsinaista lopullista käyttäjärylunää ei haastatteluihin tavoitettu, joten täysin aukotonta 
käsitystä käyttäjäkokemuksesta ei saatu. Edelleen vaikeus yhden tietyn ongelman määrittelyyn haastoi 

alkuvaiheen kehitystyötä. Tämän seurauksena päätettiin palvelun kohderyhmäksi asettaa sijaishuollosta 
itsenäistyvät ja jo aikuistuneet sijaishuollossa kasvaneiden nuorten äitien sijaan. Päätös oli pernsteltu muun 
muassa siitä nä- kökulmasta, että näin tukea voidaan tarjota mahdollisimman laajalle käyttäjäkunnalle. Uusi 

kohderyhmä pitää sisällään myös aikaisemman kohderyhmän jäsenet, joten näkökulman laajentamisella voitiin 
hakea myös synergiaetua palvelun tuottamisessa kohderyhmän sisällä oleville pienemmille ryhmille. 

Ylitse MentorApp -sovelluksen kehittämisprosessin aikana digitaalisen sosiaalipalvelun tuottamisen haasteet 
nivoutuivat muutamiin isoihin kysymyksiin: 

Keitä kuuluu sovelluksen käyttäjien 1yhmään ja millä ehdoilla palvelua tarjotaan? 
Miten sovelluksen käyttäjien tietoturva ja yksityisyys turvataan? 

Mitkä ovat tärkeimmät ja ensisijaiset ominaisuudet? 
Miten sovelluksen ja vertaismentorointitoiminnan jatkuvuus varmistetaan? 
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Tietoturvan vaade 

Lastensuojelun kentällä ollaan usein sens1tnv1sten asioiden äärellä. Lastensuojelupalveluissa onkin viime 
vuosina kiinnitetty entistä tarkemmin huomioita asiakkaiden yksityisyyden suojan varmistamiseen. 
Digitalisaatio ja sosiaalinen media ovat tuoneet tähän tarkasteluun uudenlaisia ulottuvuuksia (ks. esim. VTV 
2017). Teknologian kehitys asettaa vaatimukset myös valtion tasolla digipalveluiden tietosuojan ja -turvan 
hallinnan varmistamiselle (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018). Sosiaali- ja terveysministeriön linjauksista 
vuosille 2018-2022 digitaalista turvallisuutta tulee tarkastella kokonaisuutena, johon sisältyy strateginen, 
ennakoiva, vastustuskykyinen ja turvallinen näkökulma. Turvallisuuden varmistamiseksi on otettava huomioon 
ihmisten toiminta, toimintaympäristöt,järjestelmät, olemassa oleva tieto, yksilöllinen digi-identiteetti ja kaiken 
ympärillä oleva infrastruktuuri. Digiturvallisuuden vannistamiseksi on kyettävä myös ennakoimaan mahdolliset 
olemassa olevat tai tulevaisuuden uhat, järjestelmien haavoittuvuudet ja ylläpidettävä riittävää 
turvallisuustoimintaa. Edelleen kyky vastata ulkopuolisiin uhkiin ja kyberhyökkäyksiin sekä hallita poikkeamia 
ja kyberturvaa, vahvistaa digitaalista turvallisuutta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018.) Digitaalisen 
turvallisuuden varmistamiseksi niihin varautuminen liitetään entistä useammin strategisiin tavoitteisiin eri 
yhteiskunnan toimintatasoilla ( esim. Valtionvarainministeriö 2018; Verke 2018). 

Digitalisaation uhkiksi koetaan Salmelan ja Mämmi-Laukan (2017, 164) tutkimuksen mukaan tietoturvariskien 
kasvu ja perinteiseen vuorovaikutukseen perustuvan työn muuttuminen toissijaiseksi. Digitaalisten palveluiden 
on nähty heikentävän terapeuttisen suhteen merkitystä, hankaloittavan suhteen muodostumista sekä haastavan 
sosiaalityöntekijöiden kyvyn noudattaa eettisiä arvoja ja standardeja, kuten yksityisyydensuojaa, 
luottamuksellisuutta, ammatillisuuden rajoja tai asiakassuhteen päättämistä. Digitaalisten palveluiden käyttö 
saattaa myös asettaa haasteen selkeiden rajojen asettamiseen asiakassuhteessa, sillä työskentely ei rajoitu enää 
vain virastoissa perustuviin asioin teihin virka-aikana. (Reamer 2018.) Lisäksi paljon keskusteluissa esille 
noussut aihe on ollut digitaalinen oikeudenmukaisuus ja asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu (Heikkonen & 
Ylönen 2010, 123). 

Se mikä on aikaisemmin tapahtunut kahdenkeskisenä vuorovaikutuksena, on nykyään yhä useammin kolmannen 
osapuolen saatavilla. Vaikka keskustelu ei varsinaisesti päädy ylimääräisten henkilöiden luettavaksi, makaa 
viestinä kirjoitettu teksti jossain päin serverillä niin kauan, kmmes sen joku sieltä poistaa. Näihin säilöttyihin 
kirjoituksiin on pääsy aina vähintään serveristä vastaavalla toimijalla. Tämä tarkoittaa sitä, että aikanaan käyty 
viestiliikenne on tarvittaessa palautettavissa milloin tahansa, mikäli viesteissä ei ole salausta. Viestien tietoturva 
perustuu siten osaltaan ihmisten väliseen sopimukseen. Lähtökohtaisesti tähän sopimiseen on syytä luottaa, 
mutta haasteeksi voi nousta eri anunattiklmtien käsitys suojauksen tarpeesta ja tasosta. 



Tietoturvan varmistamiseksi jatkuva vuoropuhelu nousikin Ylitse MentrorApp -sovelluksen kehit
tämisprosessissa merkittäväksi. Asiakastietojen siirtyminen fyysisistä vihkoista ja muistioista mahdollistaa tie
tojen järjestelmällisemmän koonnin, mutta siirtää ne samalla toimintaympäristöön, jonne on usein pääsy useam
milla eri toimijoilla. Tähän muutokseen liittyy uudenlaisia kysymyksiä muun muassa tmmistamisen ja 
tiedonhallinnan näkökulmista(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018). Vaikka Ylitse MentorApp -sovelluksesta 
ei lähtökohtaisesti tallennu yksilöitäviä käyttäjätietoja, sisältävät viestit suurella todennäköisyydellä erittäin 
sensitiivisiä ja henkilökohtaisia asioita. Aikaisemman selvityksen mukaan (Hyppönen et al. 2018) myös 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkailla on huoli sähköisten palveluiden tietosuojan riittävyydestä. Tämän takia 
sovelluksen kehittämistyössä on pyritty saavuttamaan yhteinen ymmärrys viestien tallentumiseen, 
käyttötarkoitukseen ja suojaamiseen liittyen. Jälkiviisaana voidaan todeta, että kaiken kehittämistyön olisi tullut 
lähteä käyntiin tästä lähtökohdasta: tutkia mitä toimenpiteitä viestien suojaaminen tässä kontekstissa vaatii ja 
rakentaa tekninen toteutus tämän tiedon pohjalle. Vaikka kehittämisprosessin aikana tietoturva-asiat olivat 
tiedossa, ajauduttiin aika-ajoin epätietoisuuteen tietoturvaratkaisuiden vaatimusten ja toteuttamistapojen 
suhteen. 

Sosiaalialan an1111attilaisena ICT-alan ja ohjelmistopalveluiden tietoturvaan liittyvät ratkaisut näyttäytyivät 
kompleksisina, joten yhteistyön merkitys sovelluspohjaisen palvelun tietoturvan varmistumiseksi korostui. 
Sosiaali- ja terveysalan sekä ICT-alan tiiviin yhteistyön nähdäänkin olevan merkittävä tekijä vaik11ttavien säh
kököisten sosiaalipalveluiden kehittämiselle (Neittaanmäki & Kaasalainen 2018). Prosessin aikana tulivat 
näkyviksi sosiaalialan ja tietotekniikan alan erilaiset käsitykset verkkoviestintään liittyvistä 
tietoturvavaatinmksista. Sosiaalialalla merkittävin pyrkimys on saada yksilöitävät asiakastiedot suojattua 
ulkopuoliselta tietovuotouhalta, niin ammattilaisten kuin muiden toimijoiden osalta. Tietoteknisestä ja 
ohjelmistokehittämisen näkökulmasta ensisijainen tietoturvariski liittyy usein käyttäjätietojen välittämiseen esi
merkiksi markkinointitarkoituksessa. Näiden kahden näkökulman systemaattinen ja kriittinen yhteinen 
tarkastelu oli perusta tietoturvallisen digisosiaalipalvelun kehittämiselle. 
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Idea jalostuu ja sovellus täsmentyy 

Sovelluksen suunnittelu- ja palvelumuotoiluprosessin aikana kartoitettiin laaja-alaisesti erilaiset tarpeet ja 
ominaisuudet, jotka sovelluksen tulisi käyttäjän näkökulmasta täyttää. Esimerkiksi palvelun saavutettavuuden 
on todettu olevan yksi tärkeimmistä ominaisuuksista asiakkaiden näkökulmasta tarkasteltuna (Kauppila et al. 
2018). Saavutettavuus oli myös Ylitse MentorApp -sovelluksen kehittämistyön lähtökohtana. Ensinnäkin, jotta 
sovellus edistäisi vertaistuen saantia, tuli varmistaa sen helppo käyttöönottopolku. Kaiken perustana oli help
pokäyttöisyyden vannistaminen, mutta matkan varrella pohdittavaksi tuli myös useita käyttäjäkokemukseen 
liittyviä asioita. Näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia niin eri ammattilaisten kuin sovelluksen potentiaalisten 
käyttäjien keskuudesta. Asiakkaiden näkökulma ja palaute käyttökokemuksesta onkin nykypäivän 
digipalveluiden kehittänustyön ytimessä (esim. Sosiaali- ja terveysministeriö 2016). 

Ensimmäisissä suunnitelmissa sovelluksen toinuntaympäristöön hahmoteltiin viestien lähettämisen lisäksi mui
ta toiminnallisia elementtejä. Projektin työpajoissa nousi esille muun muassa tarve saada yhdestä paikasta 
kootusti tietoa omalla alueella olevista sosiaali- ja terveyspalveluista sekä f

a

ktatietoa erilaisista aiheista, kuten 
esimerkiksi raskaudesta ja vanhemmuudesta. Yhtä lailla viestintään ja vuorovaikutukseen liittyviä 
ominaisuuksia toivottiin. Palvelun moninaisuuden näkökulmasta keskustelupalsta ja mahdollisuus ryh
mäkeskusteluihin koettiin tärkeinä ominaisuuksina. Vaikka näiden elementtien tarve niin käyttäjien 
näkökulmasta kuin kehitettävän palvelm1 mahdollisinunan laaja-alaisen tuen sekä ohjauksen tarj01man 
mahdollistanuseksi tunnistettiin, asettivat kehittämisprosessin luonne ja aikataulu osaltaan raamit sovellukseen 
sisällytettäville ominaisuuksille. Tämä ei sinällään ollut negatiivinen asia, vaan em1emrninkin velvoitti 
smmtaamaan katseen kohti sovelluksen tärkeimpiä ominaisuuksia. Siinä missä aikaisempi hahmotelma 
sovelluksen ominaisuuksista kii1mittyi pitkälti tiedon ja kokemusten tietopankkiperustaiseen välittämiseen, nyt 
katse summattiin selkeästi verkkoviestintäominaisuuksien kehittämiseen. 

Paljon keskustelua herätti mmm muassa kysymys sovelluksen visuaalisesta ilmeestä ja visuaalisesta 
viestinnästä. Merkittävää prosessin läpiviennissä olivat selkeät suunnitelmat sovelluksen visuaalisesta ilmeestä 
ja vaadittavista toiminnallisista ominaisuuksista. Ennen varsinaista yhteistyötä Futurice Oy:n kanssa 
sovelluksesta oli tehty ensinunäinen suumutelma. Tämän suunnitelman ja lopullisen julkaistun version 
suurimmat erot ovat nimenomaan visuaalisessa toteutuksessa ja toiminnallisissa elementeissä. Visuaalisen 
ilmeen kohdalla sovelluksen kehityskaari oli värikäs. Ensin1111äisten luonnosten jälkeen vuoden 2017 syksyllä 
valmistuneiden visualisiointien myötä sovelluksen yleisilme vaihtui. Väri-ilmettä määriteltäessä pyrittiin 
luomaan sovellukselle mahdollisinunan yksilöllinen ja olemassa olevista samansuuntaisista palveluista eroava 
tyyli. Lisäksi pyrittiin myös vähentän1ään ilmeen virallisuutta ja turhia viittauksia sosiaali- ja terveyspalveluilun. 
Pääväriksi määrittyi "neutraali" oranssi, joka toisaalta on toiminut Ylitse-projektin brändivärinä läpi 
toinuntavuosien. 

Sovelluksen visuaalista ilmettä pohdittaessa huomiota kiinnitettiin myös siihen, minkälaista viestiä sillä 
halutaan käyttäjien keskuudessa synnyttää. Käyttäjäkokemusta selvitettiin myös projektin osallistujia 
haastattelemalla. Käyttäjien näkökulmasta arvioitiin muun muassa sitä, miten SOS-Lapsikylän logo tulisi 
vaikuttamaan ensivaikutelmaan ja siten sovelluksen käyttöönottoon. Toisaalta SOS-Lapsikylän brändin 
näkynunen todennäköisesti lisäisi käyttäjien luottamusta siihen, että palvelua tarjoava toimija kykenee 
pitkäjänteiseen ylläpitoon ja lastensuojelupalveluihin erikoistuneena organisaationa tuottamaan asiantuntevaa ja 
laadukasta palvelua. Toinen näkökulma taas puolsi logon pois jättämistä. Koska palvelusta haluttiin tehdä 
mal1dollisinunan helposti lähestyttävä ja virallisia sosiaalipalveluita täydentävä kokonaisuus, järjestölogon 
näkymisen ensinunäiseksi sovellusta asennettaessa koettiin vähentävän näitä ominaisuuksia. Lisäksi 
taustaorganisaation vahva esilläolo voi estää palvelun piiriin hakeutumista aikaisempien negatiivisten 
kokemusten takia. Toisaalta palveltm luotettavuuden näkökulmasta taustaorganisaation jonkinasteinen esillä 
oleminen nähtiin välttämättömänä, jonka vuoksi sovelluksen alapalkkiin lisättiin "Palvelun tarjoaa 
SOS-Lapsikylä" -teksti. 
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Käyttäjien yksityisyys ja oikeus omien tietojen poistoon 

Lastensuojelun kentällä ollaan usein sens1tnv1sten asioiden äärellä. Lastensuojelupalveluissa onkin viime 
vuosina kiinnitetty entistä tarkemmin huomioita asiakkaiden yksityisyyden suojan varmistamiseen. 
Digitalisaatio ja sosiaalinen media ovat tuoneet tähän tarkasteluun uudenlaisia ulottuvuuksia (ks. esim. VTV 
2017). Teknologian kehitys asettaa vaatimukset myös valtion tasolla digipalveluiden tietosuojan ja -turvan 
hallinnan varmistamiselle (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018). Sosiaali- ja terveysministeriön linjauksissa 
vuosille 2018-2022 digitaalista turvallisuutta tulee tarkastella kokonaisuutena, johon sisältyy strateginen, 
ennakoiva, vastustuskykyinen ja turvallinen näkökulma. Turvallisuuden varmistamiseksi on otettava huomioon 
ihmisten toiminta, toimintaympäristöt,järjestelmät, olemassa oleva tieto, yksilöllinen digi-identiteetti ja kaiken 
ympärillä oleva infrastruktuuri. Digiturvallisuuden vannistamiseksi on kyettävä myös ennakoimaan mahdolliset 
olemassa olevat tai tulevaisuuden uhat, järjestelmien haavoittuvuudet ja ylläpidettävä riittävää 
turvallisuustoimintaa. Edelleen kyky vastata ulkopuolisiin uhkiin ja kyberhyökkäyksiin sekä hallita poikkeamia 
ja kyberturvaa vahvistaa digitaalista turvallisuutta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018.) Digitaalisen 
turvallisuuden varmistamiseksi niihin varautuminen liitetään entistä useammin strategisiin tavoitteisiin eri 
yhteiskunnan toimintatasoilla ( esim. Valtionvarainministeriö 2018; Verke 2018). 

Digitalisaation uhiksi koetaan Salmelan ja Mämmi-Laukan (2017, 164) tutkimuksen mukaan tietoturvariskien 
kasvu ja perinteiseen vuorovaikutukseen perustuvan työn muuttuminen toissijaiseksi. Digitaalisten palveluiden 
on nähty heikentävän terapeuttisen suhteen merkitystä, hankaloittavan suhteen muodostumista sekä haastavan 
sosiaalityöntekijöiden kyvyn noudattaa eettisiä arvoja ja standardeja, kuten yksityisyydensuojaa, 
luottamuksellisuutta, ammatillisuuden rajoja tai asiakassuhteen päättämistä. Digitaalisten palveluiden käyttö 
saattaa myös asettaa haasteen selkeiden rajojen asettamiseen asiakassuhteessa, sillä työskentely ei rajoitu enää 
vain virastoissa perustuviin asioin teihin virka-aikana. (Reamer 2018.) Lisäksi paljon keskusteluissa esille 
noussut aihe on ollut digitaalinen oikeudenmukaisuus ja asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu (Heikkonen & Ylö
nen 2010, 123). 

Se mikä on aikaisemmin tapahtunut kahdenkeskisenä vuorovaikutuksena, on nykyään yhä useammin kolmannen 
osapuolen saatavilla. Vaikka keskustelu ei varsinaisesti päädy ylimääräisten henkilöiden luettavaksi, makaa 
viestinä kirjoitettu teksti jossain päin serverillä niin kauan, kmmes sen joku sieltä poistaa. Näihin säilöttyihin 
kirjoituksiin on pääsy aina vähintään serveristä vastaavalla toimijalla. Tämä tarkoittaa sitä, että aikanaan käyty 
viestiliikenne on tarvittaessa palautettavissa milloin tahansa, mikäli viesteissä ei ole salausta. Viestien tietoturva 
perustuu siten osaltaan ihmisten väliseen sopimukseen. Lähtökohtaisesti tähän sopimiseen on syytä luottaa, 
mutta haasteeksi voi nousta eri ammattiklmtien käsitys suojauksen tarpeesta ja tasosta. 



Ylitse MentorApp -sovellukseen määrittyi kolme käyttäjätahoa; mentorit, mentoroitavat ja ylläpito. Palvelua 
käyttävien (mentoroitavat) käyttäjäpolku määriteltiin siten, että heidän on mahdollisin1111an helppo ottaa palvelu 
käyttöön, mutta myös tarvittaessa poistaa profiilinsa ja siihen liittyvät tiedot. Palvelussa toimivien mentorien 
yksityisyyden suoja mahdollistettiin nimimerkin käytön kautta. Yhteiskunnassa vallitsevat ennakkoluulot 
lastensuojelua kohtaan stigmatisoivat usein asiakkuutta (ks. esim. Bardy 2009). Vaikka kaikki toiminnassa 
mukana olevat mentorit ovat käsitelleet omaa elämän historiaa ja ovat riittävän sinut oman menneisyytensä 
kanssa, kyseessä on kuitenkin erittäin sensitiivinen ja yksityinen asia (esim. Pursi & Savisalo 2018). Tämän 
seurauksena päädyttiin siihen, että myös mentorit toimivat sovelluksessa nimimerkillä, eivätkä kerro 
profiilitekstissään yksilöitäviä henkilökohtaisia asioita. Toisaalta tän1än päätöksen ymmärrettiin voivan 
vaikuttaa luottamuksellisen mentorointi.suhteen syntymiseen, mutta mentorien yksityisyydensuojan 
varmistaminen näyttäytyi ensisijaisena. Päätökseen vaikutti myös se, että mentorien nimimerkit ja profiilit ovat 
julkisia, kaikkien saatavilla olevia. 

Tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan liittyen viestien lähettämiseen, säilyttämiseen ja poistamiseen liittyvät 
ominaisuudet määriteltiin EU:n asettaman ja vuonna 2018 voimaan tulleen General Data Protection Regulation 
(GDPR) -tietosuoja-asetuksen mukaisesti (European Union 2016). Ensisijaisen tärkeänä nähtiin, että käyttäjällä 
on mahdollisuus halutessaan poistaa käyttäjätilinsä sovelluksesta tai halutessaan poistaa yksittäisiä 
viesti.ketjuja. Vaikka palvehm käyttäminen pemstuu nimettömyyteen ja käyttäjän anonymiteetti on pyritty 
turvaamaan parhain mahdollisin keinoin, on käyttäjällä aina halutessaan oikeus poistaa käyttäjätumms. 
Palvelutarjoajalla on vastuu mahdollistaa käyttäjätunnuksen poistaminen palvelusta. Mentoroitavien ohella 
myös mentoreilla on mahdollisuus poistaa profiilinsa ja yksittäisiä viesti.ketjuja. 

Käytäm1össä tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjän poistaessa profiilinsa sovelluksen kaikki ne kahdenkeskiset kes
kustelut, joissa hän on ollut mukana, poistuvat molemmilta osapuolilta ja serveriltä. Samoin tapahtuu, mikäli 
käyttäjä poistaa yksittäisen viesti.ketjun. Näin toimimalla halutaan varmistaa, että käyttäjä saa halutessaan pois
tettua kaiken hänen profiiliinsa liitetyn datan omilta päätelaitteiltaan, palvelimelta ja toisen 
keskusteluosapuolen päätelaitteelta. Viestit eivät ole poistamisen jälkeen enää palautettavissa. Mentorien 
kohdalla tämän ominaisuuden liittäminen ei ollut eettisesti tarkasteltuna yhtä ongelmatonta. Päätöstä tehtäessä 
keskusteltiin mentoroitavan oikeudesta säilyttää omat ja mentorien lähettän1ät viestit puhelimessaan, vaikka 
mentori poistaisi profiilinsa tai yksittäisen viestiketjun. Mentorin oikeuden yhtäläiseen yksityisyyden suojaan ja 
itseään koskevien tietojen poistamiseen nähtiin kuitenkin ylittävän mentoroitavien oikeuden säilyttää viestit 
palvelussa. Tasa-arvon toteutuminen sovelluksen käyttäjien välillä yksityisyydensuojan näkökulmasta vahvistaa 
myös palvehm tasa-arvopemstaa kokonaisuutena. Tasa-arvon toteutuminen palveluiden eri toimintatasoilla on 
tunnistettu laajemminkin yhteiskunnassa merkittäväksi hyvinvointia lisääväksi tekijäksi (esim. Sandt & Mikola 
2014). 

Lähetettyjen viestien säilymiseen liittyviä turvatekijöitä arvioitiin myös aktiivisesti prosessin aikana. Toisaalta 
käyttäjän näkökulmasta viestien säilyntinen myöhempää käyttöä varten on perusteltua, mutta myös 
mahdollisuus niiden lopulliseen poistamiseen on anonyymin palvelun ehto. Mikäli viestit tallentuvat pelkästään 
käyttäjien päätelaitteille, ei niiden palauttaminen puhelimen hajotessa toiselle puhelimelle olisi mal1dollista. 
Toisaalta väärinkäytön riski kasvaa, mikäli viestit tallentuvat serverille. Vaikka palvelu perustuu 
anonyn1iteettiin ja käyttäjät suurella todem1äköisyydellä rekisteröityvät siihen nimimerkillä, on mahdollista, että 
vertaismentorointisuhteen syventyessä viestit sisältävät yksilöitävämpiä tietoja. Yksityisyyden ja turvallisuuden 
varmistamiseksi yhtenä vaihtoehtona prosessin aikana pohdittiin viestien salauksen mahdollisuutta. Tätä ei 
kuitenkaan lähdetty ensinunäisessä vaiheessa toteuttamaan, vaan yksityisyyteen ja viestien sisältöön liittyviä 
asioita nostetaan esille vertaismentorivalmemmksissa, mentoreiden toimintaa tuettaessa ja työnohjauksien 
yhteydessä. 



Palvelun ja sovellusalustan koordinointi 

Lähtökohdat vertaismentoritoiminnan aloittamiselle ja ylläpidolle juonsivat juurensa perinteisistä kas
vokkaiseen tukeen liittyvistä palveluista. Suomessa ja maaihnalla on lukuisia erilaisia vertaistukea tarjoavia pal
veluja. Jokaisesta näistä löytyy vam1asti yksilöllisiä piirteitä, mutta toimi1man peruspilarit rakentuvat usein koo
dinoituun toimintaan ja siten tietynlaiseen organisaatioon varsinaisen tukityön taustalla. Ylitse MentorApp 
-sovelluksen kohdalla SOS-Lapsikylän rooli kehitettävän toiminnan sekä sähköisen alustan koordinoijana ja
ylläpitäjänä oli itsestään selvä. Vertaistuellisen toin1innan ylläpitänrinen voisi toteutua myös ver
taistoimijaverkoston toteuttamana, mutta koska kehitteillä oleva palvelu linlöttyi tiiviisti lastensuojelukentälle,
on toiminnan luotettavuuden ja turvallisuuden näkökuhnista vankan taustaorganisaation vastuullinen rooli
välttämätön (ks. esim. Kiiveri et al. 2018). Kuitenkin, koska SOS-Lapsikylä organisaationa on keskittynyt lasten
ja perheiden hyvinvointia vahvistavien palveluiden tuottanliseen, tuli sovelluksen ja mentorointitoiminnan
ylläpitoon liittyvät tekniset vaatimukset määritellä niin, että palvelun koordinointi on toisaalta helposti, mutta
turvallisesti toteutettavissa. Lisäksi koordinoinnin ja ylläpidon rakenteisiin vaikuttivat myös kehitystyöhön
käytettävissä olleet resurssit ja aika.

Käyttäjäprofiilien hallinnointi päädyttiin toteuttamaan selainpohjaisesti. Tämä johti siihen, että käyt
täjäprofiilista riippuen sovelluksen käyttäjäpolku vaihtelee. Käyttäjäksi rekisteröidytään itse sovelluksessa. 
Koska sovelluksen käyttäjien profiileihin ei tallennu muuta h1in ninlimerkki ja salasana sekä halutessaan 
sähköpostiosoite, ei mentoroitavilla ole myöskään tarvetta päivittää profiilia muuta kuin salasanan osalta. Sa
lasanan päivittäminen tapahtuu mentoroitavien osalta sovelluksessa. Mentoreilla on sen sijaan omassa 
profiilissaan enemmän tietoja, joiden päivittämiseen heille myös haluttiin antaa mahdollisuus. Koska Ylitse 
MentorApp -sovelluksen toiminta asemoitui lähtökohtaisesti valtakunnalliseksi, myös mentorit sijoittuvat 
laajalle alueelle. Tämän takia vertaismentorointitoimi1man koordinoinnin suunnittelu myös teknisestä 
näkökulmasta katsottuna vaatii erityistä huomiota. 

Prosessin eri vaiheissa pohdittiin mahdollisuuksia päivittää profiilien toimijuusasteita webUI:ssa. Esimerkiksi 
tilanteissa, jossa mentoroitava olisi ihnoittanut kiinnostuksensa toimia mentorina ja osallistunut 
vertaismentorointivalmennukseen, hänen olemassa oleva käyttäjäprofiilinsa olisi voitu päivittää mentoriksi. 
Tästä ajatuksesta kuitenkin luovuttiin sen mahdollistamien virheellisten päivitysten takia. Toisin sanoen riski 
sille, että sovelluksen ylläpitäjä olisi vahingossa päivittänyt väärän käyttäjäprofiilin rnentoriksi näyttäytyi liian 
suurena. Tän1än takia päädyttiin siihen, että mentorien profiilit luodaan aina erikseen ylläpitäjän toimesta. Näin 
toinlimalla voidaan varnlistaa ensinnäkin se, että sovelluksessa toimivat mentorit ovat ylläpitäjän tunnistamia ja 
hyväksymiä, mikä tarkoittaa automaattisesti sitä, että he ovat suorittaneet tarvittavan 
vertaismentorivalmennuksen ja ovat tointittaneet SOS-Lapsikylälle vertaismentoritoiminnan aloittamiseen 
vaadittavat dokumentit. Mentoreilla on kuitenkin mahdollisuus päivittää omaa profiiliaan. 

Kuten aikaisemmin on kuvattu, jokaisella sovellukseen rekisteröityneellä on mahdollisuus poistaa profiilinsa ja 
tietonsa sovelluksesta halutessaan. Koska sovelluksen käyttöönottoon ei liity tunnistautumista eikä 
rekisteröitymisprosessi ole muutoinkaan moninmtkainen, myös spän1mäyksen ja trollauksen riskit tunnistettiin. 
Yhtenä keinona kitkeä mahdollinen häiriköinti ja asiattomat viestit sovelluksen ylläpitäjällä on valtuudet poistaa 
häiriötä aiheuttavan käyttäjän profiili järjestelmästä. Mentori voi niin kokiessaan ottaa yhteyttä sovelluksen yl
läpitoon ja ilmoittaa häiriköinnistä, ja mikäli tilanne niin vaatii, ylläpito poistaa käyttäjän profiilin. Asia ja 
tointi11tatapa ei ole eettisesti tarkasteltuna kuitenkaan ongehnaton. Joskus avun pyytämisen ja 
häiriökäyttäytymiseksi koetun toinlinnan raja on häilyvä. Tämän takia käyttäjien profiileja ei lähdetä poistamaan 
kevyin pernstein. Toisaalta myös mentorien jaksamisen ja tuen antamisen turvaantinen on edellytys palvehm 
jatkuvuudelle. Omana kysymyksenään kehittämisprosessin aikana arvioitiin riskejä myös laajemmalle 
trollaukselle, jonka tarkoituksena on kaataa palvelu. Tämä mahdollisuus koettiin kuitenkin vielä sovelluksen 
alkuvaiheessa väl1äisenä, koska trollauksella ei saavutettaisi merkittävää näkyvyyttä tai muuta hyötyä. Palvelun 
luotettavuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi näiden riskiarvioiden läpikäynlinen ja alustavien 
varautumissuunnitelnlien tekeminen oli kuitenkin välttämätöntä. 
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Riskien hallintaa 

Ylitse MentorApp -sovellukseen liittyvien niin sisällöllisten kuin teknisten toimivuuksien riskien määrittely oli 
myös tiivis osa kehittämisprosessia. Varsinaisiin teknisiin kysymyksiin haettiin vastauksia yhteistyössä, mutta 
triviaalit kysymykset ja haasteet valtuutettiin sovelluksen koodaajien ratkaistaviksi. Teknisiin kysymyksiin 
liittyvien riskien määrittelyn ja hallinnan osalta hyvä yhteistyö olikin avain onnistumiseen ( esin1. Hyppönen et 
al. 2018). Riskien tunnistaminen, analysointi, arviointi sekä niiden käsittely ja seuranta valwistavat niin 
olemassa olevan palvelun kuin muidenkin toimintamallien asemaa Ja toimintavarmuutta 
(Valtionvarairuninisteriö 2017). 

Ylitse MentorApp -sovelluksen ja vertaismentoritoitninnan jatkuvuuden vannistatniseksi kartoitettiin myös 
sovelluksen välityksellä toteutuvaan vertaismentorointiin liittyviä riskejä. Yhtenä riskinä nähtiin se, ettei 
vertaismentoritoiminta tavoita kohderyhmiä, jolloin sovelluksen käyttöaste jää vähäiseksi. Tällöin riskinä on 
myös se, että toiminnassa olevien mentorien motivaatio vähenee. Riskin toteutumista voidaan estää tar
kistamalla markkinointisuunnitelrna, laajentamalla sovelluksen markkinoit1tia ja kohdentamalla viestintää vah
vemmin aikuissosiaalityöhön ja -palveluihin. Mikäli kohderyhmän tavoittaminen näyttäytyy edelleen 
haastavalta, tehtäväksi muodostuu selvittää, minkälainen mielikuva vertaismentoritoiminnasta ja sovelluksesta 
on kohderylunälle ja muille toitnijoille syntynyt. Keskiöön nousevat brändin ja toitnitman tarkastelu saadun 
tiedon valossa, markkinointisuunnitelman laatiminen yhteistyökumppaneiden kanssa sekä työnjaon 
tarkistruninen. 

Ylitse MentorApp -sovelluksen tuimettavuuden vahvistamiseksi myös vertaismentorien rekrytointiin liittyviä 
riskejä kartoitettiin. Vertaismentoritoil.ninnan jatkuvuus mahdollistuu varmistatnalla toimintaan osallisttm1inen 
yhä laajenunalla alueella ja eri toimijoiden kautta. SOS-Lapsikylän omien viestinnänkanavien hyödyntämil.1en 
mahdollistaa sovelluksen ja vertaismentoritoinlinnan tunnettuuden lisääntymisen. Uusien osallistamisen ta
pojen kehittäminen ja käyttöönottantinen vielä Ylitse MentorApp -sovelluksen julkaisemisen jälkeenkin on 
edellytys toiminnan juurtumiselle ja vak.iintuntiselle. 

Välillisesti riskinä nähtiin myös se, että ilmiön kannalta tärkeiden tahojen toimintakäytäm1öt eivät muutu, 
vaikku tieto lisääntyy. Y1itse MentorApp -sovelluksen torkoitukseno on tuoda julkisten jo virnllisten palveluiden 
rinnalle matalru.1 kynnyksen palvelu, jonka välityksellä hakeutuntinen ammatti.tuen piiriin mahdollistuu ja 
helpottuu. Sovelluksen olemassaolo voi parhaimrnillaru.1 lisätä ynunärrystä lastensuojeluasiakkuuden mer
kityksistä elämänkaaressa. Toitnitmasta ja sen myötä rakentuneista hyvinvointia vahvistavista poluista 
tiedottruninen ja raportointi voi parhaassa tapauksessa edistää lastensuojelun asiakkaina olevien tai olleiden a
semaa muissa yhteiskunnan järjestän1issä palveluissa. 

Sovelluksen toilnit1tavannuus pernstuu vertaismentorien toil.1tintaan. Mikäli sovelluksessa ei ole mentoreita, ei 
se myöskään ole varsinaisesti olemassa. Yhtenä merkittävänä riskinä näyttäytyykin siten se, että ver
taismentorointitoiminta uhkaa loppua. Ratkaisuna kartoitetaan aktiivisesti toimmtayn1päristöä ja ver
taismentorointitoitnim1an asemaa siinä. Tunnistetaan muutostarpeet niin toil.nitman sisällä kuin 
tointintaympäristössä toimi1nisessa. Osallistetaan laaja-alaisesti SOS-Lapsik.--ylän, muun lastensuojelukentän ja 
muiden yhteistyötahojen työntekijöitä, jotta vertaismentoritoitnitmasta muodostuu luonteva osa yhteisöllistä 
kokonaisuutta. Toil.nitaan kokemusasiantuntijoiden kanssa tasa-arvoisessa ja yhteistyökumppanuuteen 
pernstuvassa suhteessa ja mahdollistetaan edelleen heidän konkreettinen osallisuus ja tointijuus. 

Erilaisten toimintaan liittyvien riskien hmnistaminen on myös yhteistyön kannalta merkittävää. Jotta Ylitse 
MentroApp -sovellusalustaa voidaan tarjota yhteiskun1ppanien käyttöön, tulee olemassa olevat ja mahdolliset 
tulevat riskit tunnistaa sekä käydä läpi myös yhteistyökumppaneiden kesken. Y11teistyön toimivuuden 
näkökulmasta yhteinen ynunärrys toimintaan ja sen jatkuvuuteen liittyvistä riskitekijöistä on ensisijaista 
toiminnru.1 ka1111alta. Tunnistetut riskit voivat luoda toimijoiden välillä erilaisia yksilöllisiä merkityksiä. Tällöin 
on tärkeä tuimistaa niiden vaikutukset niin yksittäisen toimijan kuin yhteistyön näkökulmista 
(Valtionvaraim1tinisteriö 2017). 
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Digitaalinen alusta yhteistyölle 

Ylitse-projektissa ja erityisesti Ylitse MentorApp -sovelluksen kehitysprosessissa yhteistyöllä on ollut 
merkittävä vaikutus tavoitteiden saavuttamisen vannistamisessa. Ylitse MentorApp -palvelun ensimmäisessä 
vaiheessa vertaismentorointitoirninta on kohdennettu erityisesti lastensuojelun kontekstiin, sijaishuollosta itse
näistyvien ja jo aikuistuneiden tueksi. Tarve tunnistettiin Ylitse-projektin työpajoissa, joissa toimintaan ja 
kehittämistyöhön osallistuneet sijaishuollosta aikuistuneet toivat esille vertaistukeen liittyvien palveluiden 
puutteen ja tarpeen matalan kynnyksen tukipalveluihin. Sovelluksen ja vertaismentoritoimimian mahdollisuudet 
tarjota tukea myös muille kohderyhmille tmmistettiin jo alkuvaiheessa. Tämä otettiin huomioon niin sovelluksen 
suunnittelussa kuin toteutuksessa. 

Ylitse MentroApp -sovelluksen kehitysprosessissa huomioitiin mahdollisuus hyödyntää sovellusalustaa ver
taismentoroinnin tuottamisessa myös laajetmnin eri kohderyhmien hyväksi. Yhteistyötapaamisissa eri 
järjestötahot ovat tuoneet esille palvelun innovatiivisuutta ja tarvetta vastaavanlaisen sovelluksen kehittämiselle 
( esim. Pietiläinen & Rauta-Aho 2018 ). Laajempi tarve Ylitse MentorApp -sovelluksen hyödyntämiselle on tm1-
uistettu. Vaikka kehitysprosessin aikana yhteistyötahojen kartoitta1nista ei vielä systemaattisesti aloitettu, 
otettiin kehitystyössä huomioon, että sovelluksen toiminnalliset 01ninaisuudet tukevat myös muiden 
kohderyhmien liittämisen palveluun. Myöhemmin Ylitse MentorApp -sovelluksen mahdollisuuksista on 
tiedotettu järjestökentän muita toimijoita ja tarjottu mahdollisuutta liittää oma vertaistuk.itoiminta alustalle. 

Laajemman yhteistyön tarkoituksena on mahdollistaa muiden tahojen oman vertaistukitoiminnan tuottaminen 
osin Ylitse MentorApp -sovelluksen välityksellä. SOS-Lapsikylä vastaa alustan teknisestä koordinoinnista ja 
ylläpidosta, vertaismentorien tukikanavien ja työnohjauksen järjestämisestä sekä toimii päävastuullisena Ylitse 
MentorApp -sovelluksen ja vertaismentoritoimim1an markkinoi1missa. Yhteistyöllä saadaan synergiaetua kus
ta1U1ustehokkaan ja julkisista palveluista riippumattoman palvelukanavan tuottamisella ja ylläpidolla. Käyttäjän 
näkökulmasta erilaisiin elämän haasteisiin löytyy vertaistukea yhden kanavan välityksellä, jolloin avun 
hakeminen ja vastaanottaminen helpottuvat ja nopeutuvat. 

SOS-Lapsikylä kansainvälisenä järjestönä luo mahdollisuuksia Suomessa toteutetun kehittämistyön tulosten 
hyödyntämiseen myös globaalisti. Kansainvälisyyden huomioiminen näkyy muun muassa siten, että sovellus on 
koodattu niin, että sen kääntäminen eri kielille on mahdollista. Toisaalta sovelluksen pernstmninen avoimelle 
lähdekoodille antaa kenelle tahansa mahdollisuuden rakentaa kehitystyön pohjalle oman palvelunsa (ks. esim. 
Juhta 2008). Yhteistyön etuna näyttäytyy kuitenkin palvelun laajemman tunnettavuuden vahvistuminen ja avun 
tarjoamisen keskittyminen kootusti yhteen kanavaan. 
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Seuranta ja vaikuttavuus 

Ylitse MentorApp -sovelluksen ja sen kautta toteutuvan vertaismentoritoiminnan vaikuttavuuden mittaamisen ja 
todentamisen keinoja kartoitettiin yhdessä Futurice Oy:n kanssa. Vaikuttavuuden mittaaminen ja arviointi ovat 
viime vuosina tulleet vahvemmin osaksi myös sosiaalipalveluiden yhteiskunnallisten vaikutusten todentamista 
( esim. Kettunen 2017� Heliskoski et al. 2018 ). Varsinkin sovelluksen käyttöön liittyvien mittari en määrittely oli 
tärkeä ottaa huomioon jo sovelluksen suunnittelu- ja viimeistään koodausvaiheessa. Vaikka sovelluksen 
mittareiden kartoittanunen aloitettiin hyvissä ajoin, niiden liittäminen osaksi vaikuttavuuden mittausprosessia 
ei ollut ongelmatonta. Jälkiviisaana todeten sovellukseen ja sen käyttöliittymiin olisi ollut perusteltua jo 
ensimmäisissä vaiheissa rakentaa lähetettyjen viestien lukumäärää kokoava tilastointi. Vaikuttavuustiedon 
kerääminen sosiaalialan palveluista ei ole yksiselitteistä. Yksittäisiin interventioilun ja yksilöiden elämänkaaren 
tapahtumiin vaikuttavat eri tekijät erilaisilla elämän osa-alueilla eikä syy-seuraussuhteiden osoittaminen 
välttämättä ole yksittäisen palvelun osalta mahdollista. 

Mobiilisovelluksen välityksellä tapahtuvan auttamistyön mittaaminen ja määrällisen datan kerääminen 
mahdollistuvat huomattavasti helpommin kuin perinteisten kasvokkaisten tapaamisten tilastointi. Mikäli 
kuitenkaan tätä mahdollisuutta ei oteta huomioon digipalvelun kehittämisvaiheessa, hankaloituu tilastojen 
koonti. Tiedot pitää tällöin koota erikseen. Ylitse MentorApp -sovellukseen tai käyttäjätunnusten hallintaan 
tarkoitettuun selain1en käyttöliittymään ei ensimmäisessä vail1eessa koodattu tilastoja. Mahdollisuus 
ajantasaiseen tilastotietoon sovelluksen käyttöön liittyen olisi lisännyt ymmärrystä palvelun käyttöönoton 
asteesta ja siil1en liittyvän markkinoinnin tavoittavuudesta. Ajantasainen ja relevantti tieto ohjaa kehittämistyötä 
ja päätöksentekoa realistiseen suuntaan sekä luo pohjan kehittämistyölle (Hellström & Ikäheimo 2017). Lä
hetettyjen viestien kokonaismäärää osoittava sarake lisättiin webUI:hin vasta myöhemmin sovelluksen 
päivityksen yhteydessä. Sovelluksen käyttöön liittyviä tietoja voidaan kuitenkin arvioida osittain sovelluksen 
latausten ja käyttäjien lukumäärän seurannalla sekä viestinnän tavoittavuutta muun muassa Facebook ja 
Instagran1-mainonnan tilastojen avulla. 

Palvelun vaikuttavuutta arvioidaan systemaattisesti mentoreilta kerättävällä palautteella. Tällöin palautteen 
antoväylänä toimii sovellus, sähköposti tai puhelin. Sovelluksen kehittämisen ja koodaamisen aikana 
keskusteluissa oli laadullisen palautteen antamisen mahdollistruninen. Varsinaista erillistä palnutteenantamisen 
mahdollistavaa ominaisuutta ei voitu resurssien ja aikataulun puitteissa toteuttaa. Tämä ominaisuus lisättiin 
sovellukseen myöhemmin. Kuten edellä todettu määrällisen mittaamisen osalta, myös laadullisen palautteen 
kerääminen olisi tuottanut tärkeää tietoa muun muassa mielikuvista ja ensimmäisistä käyttökokemuksista. 

Kuitenkin kehitysprosessin aikana määriteltiin sul1teellisen tarkasti ne tiedot, joita sovelluksen käyttöön liittyen 
halutaan pitkällä aikavälillä saada koottua. Näistä ensisijaisia ovat mentoroitavien ja mentoreiden kokemukset 
palvelun ja sovellusalustan käytettävyydestä, puutteista ja kehittämistarpeista. Haasteena on saada käyttäjiltä 
tätä tietoa, koska palvelun käyttö perustuu nin1ettömyyteen. Ensimmäisessä vai11eessa tieto käyttäjien 
kokemuksesta kulkee mentorien välityksellä. Tän1ä on kuitenkin epävarma ja tulkinnalle altis tapa kerätä tietoa, 
joten suoran palautteenannon mahdollisuus nähtiin välttän1ättömänä ominaisuutena. Toiminnan 
vaikuttavuusmittareiksi määrittyivät aluksi sovelluksen latausmäärät., sovelluksen käyttäjien lukumäärä, 
lähetettyjen viestien lukumäärä, sosiaalisen median nostojen ja mainosten tavoittavuus, palautekysely 
mentoreille, käyttäjäpalaute välillisesti mentorien kautta ja sosiaalisen median kyselyt. 



Ensimmäiset käyttökokemukset ja tulevaisuus 

Ylitse MentorApp -sovelluksen kehittämisprosessi eteni kesän ja syksyn 2018 aikana kohti pilotointia. So
velluksen tekninen luotettavuus näyttäytyi ensimmäisten käyttöönottojen aikana hyvänä. Merkittäviä ongelmia 
sovelluksen käyttöönotossa tai varsinaisessa käytössä ei ollut. Pilotointi järjestettiin aluksi rajatusti projektin 
valmentamien mentorien toimesta, eikä sen aikana yrityksistä huolimatta tavoitettu varsinaisia käyttäjiä. Näin 
ollen pilotin aikana kertynyt tieto liittyi mentorien käyttökokemuksiin lähinnä tekniseen toteutukseen liittyen. 
Ensimmäinen pilotti osoitti, että sovellus on toimintavanna. Pilotin aikana ei kuitenkaan päästy kokeilemaan 
sovelluksen käyttöä ja luotettavuutta laajamittaisen viestiliikenteen rasittamana. Pilotti vahvisti kuitenkin sen, 
että alusta oli käyttövalmis mentoroinnin toteuttamiselle. 

Kehittämisprosessin aikana pohdittiin myös sitä, ettei varsinaista pilotointia järjestettäisi, vaan sovelluksen 
ensimmäinen versio julkaistaisiin suoraan ja esiin tulevat kehittämis- ja päivitystarpeet toteutettaisiin 
julkaistuun versioon. Tämä olisi nopeuttanut sovelluksen julkaisua, mutta olisi voinut aiheuttaa epäluottamusta 
käyttäjien taholta, mikäli ongelmia sovelluksen käytössä olisi ilmennyt. Jälkeen päin tarkasteltuna voidaan to
deta, että valittu eteneminen pilotointeineen oli oikea. Pilottiin valmistunut versio oli itsessään jo niin valmis, 
ettei merkittäviä käytettävyyteen tai tekniseen toteutukseen liittyviä ongelmia ilmaantunut. Pilotoinnin aikana 
osallistujilta kerättiin kuitenkin käyttökokemuksia ja kehitysideoita. Esille nousseet kehittämistarpeet liittyivät 
pitkälti olemassa olevien toimintojen edelleen kehittämiseen käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Sovelluksen 
toinrintavarmuuden osoittautuessa luotettavaksi, ei varsinaisia muutoksia julkaisuun versioon kuitenkaan tehty. 

Ylitse MentorApp julkaistiin vuoden 2018 lopulla. Tällöin markkinointia kohdennettiin sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisille, mutta myös osin suoraan palvelun kohderyhmälle. Markkinoinnin suunnittelussa tehtiin myös 
aikaisenunin vuoden aikana yhteistyötä Haaga-Helian opiskelijaryhmän kanssa. SOS-Lapsikylän oman 
viestinnän ja markkinointiosaamisen hyödyntäminen tuki myös sovelluksen julkaisusta tiedottamista. 
Jälkiviisaana voisi todeta, että kaikista toimenpiteistä huolimatta sovelluksen lanseeraukseen olisi ollut hyvä pa
nostaa vielä enemmän niin resursseja kuin aikaakin. Myös vahvemman ulkopuolisen näkökulman tuominen 
markkinointi.suunnitteluun olisi voinut edistää sovelluksen näkyvyyttä alkuvaiheessa. 

Viestinnällä ja toiminnasta tiedottamisella näyttää olevan merkittävä rooli siinä, miten tämänkaltainen palvelu 
otetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kentällä vastaan. Olemassa olevat kanavat kuten perinteinen kirjeposti, 
järjestön somekanavat, lehtijutut ja muut tiedotteet tavoittavat ensisijaisesti alan ammattilaisia. Koska palvelun 
ensisijaisena kohderyhmänä ovat sijaishuollosta itsenäistyvät ja jo aikuisttmeet on tärkeää löytää myös sellaiset 
kanavat, joiden kautta kyseistä kohderyhmää tavoitetaan suoraan. Projektin aikana rakentuneella 
verkostoyhteistyöllä saavutettiin osaltaan varsinaisia käyttäjiä, mutta ensimmäisten kuukausien aikana avun 
pyytäminen sovelluksen välityksellä oli vielä vähäistä. Markkinointiin ja viestintään liittyvien toimenpiteiden 
vahvistamista suoritettiin vuoden 2019 alkajaisiksi toteuttamalla postitse suoramarkkinointia ympäri Suomen 
niin lastensuojelu kuin muitakin nuorten palveluita tarjoaville toimijoille. Suoramarkkinoinnin lisäksi 
aktiivisempaa panostusta kohdistettiin myös somemarkkinointiin, jonka myötä sovelluksen asemmsten määrä 
näytti lisääntyvän. Somemarkkinointi näyttäytyykin tulevaisuudessa entistä vaikuttavampana tapana viestiä 
uudenlaisesta toiminnasta. Maksettu mainonta mahdollistuu helposti ja vertaisverkostojen syntynlisen myötä 
vaikuttamismarkkinoinnin roolilla on potentiaalia vahvistua. (Lähdevuori et al. 2017.) 

Vuoden 2019 alkupuolella saimme jo ensinlilläisiä viitteitä siitä, että kehitetyllä vertaistukipalvelulla on paik
kansa. Vaikka viesti.liikenne suhteutettuna mentorien määrään oli vielä suhteellisen maltillista, mentorien 
kertoman mukaan olemassa olevissa mentorointisuhteissa on päästy todellisten asioiden äärelle ja mentorit ovat 
kokeneet voivansa olla tukena ja apuna mentoroitaville. Vuoden aikana palvehm sisältöä tullaan kuitenkin yhä 
kehittämään yhteistyökumppanuuksissa ja SOS-Lapsikylän sisäisissä prosesseissa. Alustaa tarjotaan 
yhteiskumppanien oman vertaistoirninnan tuottamiseen. Tuomalla saman palvelun alle esimerkiksi päihde- tai 
mielenterveysongelmiin liittyvää vertaistukea voidaan palvehtjärjestelmän pirstaleisuutta vähentää, sillä tämän 
myötä avtm hakijoille on mahdollista tarjota selkeästi yksi paikka, josta löytyy monipuolisesti tukea ja apua. 
Toisekseen yhteistyön ja siten laajemman palvelutarjonnan myötä sovelluksen elinvoimaisuus valwistuu. 
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Auttamistyö verkossa 

Ylitse MentorApp -mobiiliapplikaation vertaistukitoiminta rakentuu vertaismentoreiden ja tukea tarvitsevien 
käyttäjien välille ja tarjoaa siten olemassa olevien sosiaalipalveluiden rinnalle uudenlaisen digisosiaalipalvelun. 
Tukeaan sovelluksessa tarjoavat SOS-Lapsikylän vaimentamat vertaismentorit, joilla itsellään on kokemus 
lastensuojelun sijaishuollossa kasvamisesta ja sieltä itsenäistymisestä. Heidän kanssaan on mahdollista pohtia 
esin1erkiksi itsenäistymiseen, jälkihuoltoon, opiskeluun, työelämään tai omaan vanhemmuuteen liittyviä 
kysymyksiä. Vertaistukitoiminta mahdollistaa samankaltaisten kokemusten omaavien henkilöiden keskinäisen 
tuen. Vertaistuki pohjautuu omaehtoiseen toimintaan eli vertaiset toimivat niin omaksi kuin toistensa hyväksi. 

Ylitse MentorApp -sovelluksessa toimivien vertaismentoreiden lastensuojelutausta näyttäytyy voimavarana ja 
välineenä auttaa muita samanlaista elämäntilannetta läpikäyviä nuoria. Henkilöiden samankaltaisilla 
elämäntilanteilla ja kokemuksilla on vertaisuutta synnyttävä vaikutus. Vertaisuus näyttäytyy keskinäisenä 
asiantuntijuutena, voimavarana, tasa-arvona sekä yhdenvertaisuutena. Vertaistuki mahdollistaa osallistujien 
samankaltaisten tarpeiden ymmärtämisen. Vertaistoimintaan liittyviä elementtejä ovat muun muassa toivon 
herättäminen, tiedon jakaminen, sosiaalisten taitojen oppiminen, ryhmän keskinäinen oppiminen, ryhmän 
yhtenäisyys ja älyllinen pohtiminen sekä ilmiöiden universaalius. (Mikkonen & Saarinen 2018, 20-21.) 

Vertaismentoreita sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus ja palvelu pohjautuu luottamuksellisuuteen. 
Vertaistukitoiminta tapahtuu anonyymisti ja käyttäjä voi hakea apua itse luomansa nimimerkin varassa. Palvelun 
käyttö edellyttää siis nimimerkin ja salasanan määrittämisen. Salasanan määrittämisellä on pyritty lisäämään 
yksityisyyden suojaa, sillä se mahdollistaa sovelluksesta uloskirjautumisen, jolloin kukaan ulkopuolinen ei 
pääse keskusteluja lukemaan. Toisekseen käyttäjällä on mahdollisuus poistaa käymänsä keskustelu, jolloin 
keskustelu poistuu niin häneltä itseltään kuin vertaisroolissa toimivalta vertaismentoriltakin. Keskustelu 
osapuolten välillä tapahtuu siis suljetusti, eikä ulkopuolisilla ole keskusteluun pääsyä. Viestien sisältöjä ei val
vota eli ne ovat moderoimattomia. Sovelluksessa toimivat vertaismentorit voivat kuitenkin olla häiriöviesteissä 
yhteydessä ammattilaisiin, jolloin ammattilaiset arvioivat käyttäjän poistamisesta sovelluksesta. 

Ylitse MentorApp -sovelluksessa tapahtuva viestintä perustuu eriaikaisuuteen, jossa osapuolet vastaavat omien 
aikataulujensa puitteissa. Verkkokommunikaatiotu luonnehtiikin kontekstisidonnaisuus, mikä tarkoittaa sosio
kulttuuristen tekijöiden vaikutusta, kuten riippumattomuutta ajasta ja paikasta (Rahikka 2017, 45). Ylitse Men
torApp -applikaatiossa eriaikaisen viestinnän myötä käyttäjä ei ole sidottu tiettyyn aikaan tai paikkaan, jolloin 
asioinnin ulottuvuus laajenee. Tämä näyttäytyy toimivana ratkaisuna henkilöille, joilla ei ole aikaa tavata juuri 
tiettynä aikana. Tietysti vastapuolena on, että eriaikainen viestintä saattaa olla luonteeltaan hitaampaa, koska 
vastaaminen kestää eikä vastapuoli ole keskustelussa koko ajan välttämättä läsnä. Asioiden käsitteleminen on 
siis hitaampaa verrattuna kasvotusten tapahtuvaan keskusteluun, mutta Ylitse MentorApp -sovelluksessa kes
kusteluille ei ole määritelty aikarajaa, vaan osapuolet voivat viestitellä niin kauan, kuin he kokevat tarpeel
lisiksi. Ylönen (2018) nostaa esille, että verkkoauttaminen voi joissain tilanteissa aiheuttaa turhautumista, sillä 
keskustelun pitkät tauot ja hitaus vaikeuttavat asiassa etenemistä. Toisaalta kuitenkin viiveellä toteutuvan kom
mtmikaation etuna on, että käyttäjällä on enemmän aikaa keskittyä viestin muotoiluun, eikä keskustelun edis
tämiseksi tarvitse käyttää kognitiivisia voimavaroja tai sosiaalisia taitoja. 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen verkkopalvelut eroavat siinä mielessä toisistaan, ovatko keskusteluun vastaamassa 
ammattilaiset vaiko vapaaehtoiset. Ylitse MentorApp -sovellus perustuu vapaaehtoisten vertaismentoreiden 
tekemään työhön. Mentorit voivat konsultoida tilanteesta ammattilaista, jos esimerkiksi kokevat saapuneen 
viestin sisällöltään vaativaksi. Haastaviksi ovat erityisesti osoittautuneet tilanteet,joissa viestittelyyn on liittynyt 
itsetuhoisia ajatuksia. Vapaaehtoisina toimivilla vertaismentoreilla on an1mattilaisten jatkuva tuki, joka 
mahdollistaa haastavien tilanteiden läpikäyntiä ja käsittelemistä. Ammattilaisten vastuulla on koko prosessin 
ajan huolehtia, että vapaaehtoiset eivät kuormitu viesteistä liikaa ja että keskustelu tapahtuu täysin heidän 
rajoissaan. Vapaaehtoisille järjestetään sää1möllisesti myös työnohjauksellisia tapaamisia ja heillä on 
mahdollisuus olla työntekijöihin yhteydessä aina tarpeen vaatiessa. Ammattilaisten vastuulle jää siis toimim1an 
organisointi, vapaaehtoisten kouluttaminen ja an1matillisen tuen tarjoaminen vapaaehtoisille. 
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Verkkokommunikointi 

Sähköisten palveluiden kehittyminen on luonut sosiaali- ja terveysalalle uudentyyppisen palvelutuotannon syn
tymisen, jossa auttamisen tapa pohjautuu keskeisesti verkkokomrnunikaatioon (Rahikka 2015, 35). Verkkokom
mm1ikaatio mahdollistaa uudenlaisen suhteen asiakkaan ja työntekijän välillä, jolla voidaan tukea kumppanuu
teen pohjautuvaa ongelmien ratkaisua (Berzin et al. 2015, 12). Digitaalinen teknologia muuttaa tapaamme kom
munikoida ja olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa (Lopez Pelaez & Marcuello-Serv6s 2018; Subramanian 
2018; Perron et al. 2010, 71). 

Verkkokommunikointia kuvaavia ominaisuuksia ovat anonyymius, kasvottomuus ja tekstuaalisuus verkkoaut
tamisen muotona. Lisäksi merkityksellisenä näyttäytyy voimaannuttava sosiaalinen tuki, mikä ilmenee emotion
aalisena ja illformationaalisena tukena. (Ylönen 2018; Strömberg-Jakka 2010, 147.) Ylitse MentorApp -sovel
luksessa jaettu vertaistuki näyttäytyykin juuri emotionaalisena ja informationaalisena tukena. Sovelluksen käyt
täjä voi tarvita esimerkiksi näkemystä omaan vanhemmuuteen liittyen, jolloin vertaismentori voi toimia hen
kisenä tukena. Tai mahdollisesti käyttäjä saattaa kaivata apua opintojen urapolullaan, jolloin vertaismentori voi 
tukea ja neuvoa koulupaikan hakemisessa. Granholm toteaa (2010), että virtuaalinen auttamispalvelu voi toimia 
voimaannuttavaa vuorovaikutusta tarjoavana kanavana vaikeissa elämäntilanteissa oleville ihmisille. Hän myös 
kokee erityisen sopiviksi voimaannuttavan vuorovaikutuksen välittäjiksi palvelut, joissa yhdistyvät ammattiaut
taminen sekä vapaaehtoisten tekemä auttarnistyö. 

Virtuaalinen kommm1ikaatio jakaa teoreetikoiden keskuudessa kuitenkin paljon mielipiteitä, sillä toiset näkevät 
sen vahi11goittavan sosiaalista kehitystä, km1 puolestaan toisten mielestä se on tärkeä yhteisöjä koossa pitävä 
voin1a (Greene 2017). Monet tutkimukset ovat osoittaneet teknologialla olevan haitallisia vaikutuksia 
kasvokkaisen k01mnunikoi1min laatuun ja määrään. Tikkalan (2016) tutkimuksesta esimerkiksi ilmenee, ettei 
verkkoympäristössä toiminlinen sosiaalityöntekijöiden mukaan mahdollista asiakkaan emootioiden 
tunnistamista eikä tilanteen hoitamista asianmukaisesti, vaan kohtaamisesta tulee välillinen. Ongelmallisena 
näyttäytyy myös henkilöllisyyden tunnistaminen eli tietosuojaan kytkeytyvät ongelmat sekä luottamuksen 
rakentan1inen verkossa. Verkkoko1mnunikointi herättää siis kriittistä suhtautmnista, sillä vahvasti uskotaan, että 
ainoa tapa luottamuksellisen suhteen syntymiseen työntekijän ja asiakkaan välillä on työskentely kasvokkain. 
(Gnmholm 2016, 18.) Lisääntyneen tutkimustiedon ja erilaisten verkkoauttnmiskokeilujen myötä on kuitenkin 
saatu lisää vah.'lluttavaa näyttöä, jonka seurauksena em1akkoluulot verkkoauttamista kohtaan ovat pikkuhiljaa 
murtuneet (Ylönen 2018, 105-121). 
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Virtuaalinen vuorovaikutus 

Verkko auttamisympäristönä luo suhteeseen uusia ulottuvuuksia, mutta keskeiseksi nousee perinteisestä aut
tamisesta tuttu vuorovail7.1tuksellinen kohtaaminen. Voidaankin siis Ylösen (2018, 106) tavoin puhua virtuaa
lisen vuorovaikutuksen ulottuvuudesta. Virtuaalinen vuorovaikutus muuttaa asiakkaan ja työntekijän välistä 
asiakassuhdetta, tuoden siihen niin uusia mahdollisuuksia kuin haasteitakin. Verkkovuorovaikutus on erilaista, 
kuin reaalin1aailmassa tapahtuva vuorovaikutus ja se haastaa esimerkiksi ammattilaisten osaamisen, ammatil
lisuuden säilyttämisen sekä luottamuksellisen suhteen rakentumisen (Kivistö 2017, 3 3 ). Kasvokkaisessa vuoro
vaikutussuhteessa merkityksellisinä tekijöinä on pidetty katsekontaktia, kehonkieltä, asentoja, äänensävyä ja 
sanatonta viestintää. Niiden avulla voidaan joko edesauttaa suhteen muodostumista tai lisätä kuilua asiakkaan ja 
työntekijän välillä. (Reamer 2018.) Virtuaalisuus luo puolestaan vuorovaikutukseen tekstuaalisuuden, sosiaa
lisen vihjeettömyyden ja uudenlaisen läsnäolon näyttäytymisen (Ukkola 2012, 31). Tekstuaalisen kommunikaa
tion merkittävä ero suhteessa perinteisesti kasvokkain tapahtuvaan kommunikointiin on, että tekstipohjaisessa 
viestinnässä kohdataan ihminen tekstinä, kun kasvokkaisessa kohtaamisessa keskitytään fyysisesti läsnä olevaan 
ihmiseen (Strömberg-Jak:ka 2010, 140). Virtuaalinen asiakassuhde saatetaankin usein kokea persoonattomam
pana ja yksilöitymättömämpänä kuin kasvokkaisuuteen perustuva suhde. 

Virtuaalisessa vuorovaikutuksessa keskiössä ovat kieli ja kielenkäyttö eli tekstuaalinen kommunikaatio (Ylönen 
2016, 18). Tekstuaalinen kommunikaatio korostaa kirjoitustaidon merkitystä, jonka myötä keskeiseksi tekijäksi 
työskentelyssä muodostuvat tekstit ja niiden tuottaminen. Tekstin tuottaminen tarkoittaa työn kielellistymistä, 
joka on näkyvä osa työssä tapahtuneita muutoksia. Työn kielellistyminen lisää toiminnan eli konununikaation ja 
viestinnän hallinnan uusia vaatimuksia, sillä käytetyn kielen avulla työntekijät rakentavat suhdettaan palvelun 
käyttäjiin. Kommunikaatio rakentuu kirjoitetun tekstin ja käytettyjen käsitteiden pohjalta. Kielellistymisen 
myötä työntekijöiden subjektiiviset tulkinnat muodostavat toimintaan vaikuttavan tekijän. Verkkokommunikoin
nin myötä myös palvelun käyttäjällä on mahdollisuus rakentaa itsestään haluamansa kuva kielellisin keinoin. 
N on-verbaalisen viestinnän puuttuessa käyttäjä voi ilmaista viestissään parernntin henkilökohtaisia ajatuksiaan 
ja tunteitaan. Viestin vastaanottaja muodostaa saamansa tiedon pohjalta käsityksen kesk:ustelukumppanistaan. 
(Rahikka 2015, 41-47.) 

Tekstuaalisessa kommunikaatiossa olennainen tekijä on sosiaalinen vihjeettömyys, joka tarkoittaa sosiaalisten 
vihjeiden, kuten non-verbaalisen viestinnän käytön vähäisyyttä. Vihjeettömyyden seurauksena tulkintojen teke
ntinen vaikeutuu ja pelkän tekstin pohjalta tulkintoja voidaan tehdä monella tavoin, mikä lisää väärinynunärryk
sen 1iskiä. Vastapuoli saattaa tulkita viestit esimerkiksi tarkoitettua positiivisemntin tai negatiivisemmin. Kir
joittantisen avulla voi myös olla haastavaa esittää omaa asiaansa jäsennellysti ja ilmaisuun saattaa liittyä 
epävannuutta. Non-verbaalisen viestin puuttuminen saattaakin hankaloittaa asiakastilanteen kokonaisarviointia. 
Sosiaalinen vihjeettömyys vaikeuttaa yn1märtäntistä ja avun kohdentumista oikeaan aikaan. Vihjeiden puuttu
minen saattaa kuitenkin luoda viestimiseen neutraalimman muodon,, mikä voi helpottaa osaltaan viestin ymmär
rettävyyttä. (Ukkola 2012, 30-32.) 
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Non-verbaalista viestintää voidaan kuitenkin osaltaan jäljitellä erilaisten hymiöiden ja emojien kautta, jotka ku
vastavat tunnetiloja (Ritvanen 2017, 80; Ylönen 2018, 117). Erilaisten emojien käyttö saattaa ammatillisessa 
toiminnassa herättää pohdintaa siitä, kuuluuko niiden käyttäminen ammatilliseen työotteeseen. Ammattilaisten 
näkökub11asta erilaisten hymiöiden käyttämisen voidaan kokea poistavan asiallisuutta, kun puolestaan nuorten 
keskinäisessä vuorovaikutuksessa niiden avulla ilmaistaan emotionaalisuutta. Verkkokommunikointi edellyttää 
siis ammattilaiselta hymiöiden käytön ja netiketin hallintaa (Strömberg-Jakka 2010, 142-152). Ylösen (2018) 
mukaan työntekijöiden vastauksissa korostuvat usein johdomnukaisuus ja asiallisuus, kun puolestaan nuorten 
keskinäisessä auttamisessa nousevat esiin emotionaalisuus ja omakohtaisten kokemusten jakaminen. 

Jokainen verkossa työskentelevä tekee työtään oman persoonallisuutensa rajoissa. Verkkovuorovaikutustaitoja 
pidetään tärkeänä taidollisena ominaisuutena (Reamer 2018). Verkkovuorovaikutustaitoihin lukeutuu kirjallisen 
ilmaisun taito työlle ominaisin viestintäsisällöi.t1 (Ritvanen 2017, 77). Ylönen (2018, 107) nostaa esille, että 
työntekijöiden käyttämillä ibnaisuilla ja kielellä on vaikutusta asiakassuhteen muodostwniseen. Verkossa 
tapahtuvassa auttamissuhteessa on pyrittävä tuottamaan asiakkaan tilannetta ymmärtävä ja tukeva teksti, joka 
pitää sisällään sosiaalisia vihjeitä, mutta samalla säilyttää asiallisuuden. Työntekijöiden keinoja 
vuorovaikutuksen rakentamiseksi ovat asiakkaan kuunteleminen, konunwukointi, kyseleminen, kartoittaniinen, 
ohjaaniinen, neuvominen sekä kiinnostuksen osoittaminen. (Ukkola 2012, 23-32.) Ukkolan (2012) 
tutkimustulosten pohjalta on havaittavissa, että vuorovaikutus rakentuu läsnäolon, kontaktin saamisen ja 
luomisen sekä aloitteen tekemisen pohjalta. Virtuaalisessa auttarnissuhteessa merkitykselliseksi nousee 
käyttäjän kohtaaminen ennakkoluulottomasti hänen huoliansa k.'uunnellen. Virtuaalikontekstissa on pyrittävä 
luomaan läsnäolo sekä välittämään empatiaa ja ymmärrystä, vaikka osapuolet eivät ole fyysisesti läsnä. 
Positiivinen ja kannustava asenne sekä toisen kunnioittami.t1en muodostavat ideaalin perustan 
vuorovaikutukselle. Vuorovaikutuksessa korostuvat aitous ja rehellisyys sekä käyttäjän huomioimi.t1en 
yksilöllisesti ja positiivisesti. (Ukkola 2012, 67.) Strömberg-Jakka (2010, 148) toteaakin, että myös 
virtuaalikeskusteluissa pätevät reaalirnaailmasta tutut lainalaisuudet. 

Vaikka tekstuaalinen konununikaatio tekee asiakassuhteesta osaltaan persoonattomampaa, muodostuu se 
reflektiivisenä tutkiskeluna merkitykselliseksi palvelun käyttäjän kannalta. Kirjoittaminen voidaan nähdä 
reflektiivisenä tarkasteluna, sillä tekstiä tuottaessaan asiakas huomaamattaan analysoi ja käsittelee 
kirjoittamaansa. Kirjoittaminen näyttäytyy siis palvelun käyttäjän kannalta asioita selkeyttävänä. (Ylönen 2018, 
107-116.) Rahikan (2017, 84-85) tutkimustulokset osoittavat, että verkkopalvelut toimivat reflektioalustana,
jossa käyttäjillä on mahdollisuus tarkastella sekä analysoida elämäänsä ja käyttäytymisensä syitä sekä suhteuttaa
ne ympäröivään todellisuuteen. Ylösen (2018) tutkimus puolestaan osoittaa, että verkkoauttamissuhde
muodostuu luottamuksellisesti varsin nopeasti ja palvelun käyttäjä saa tarvitsemaansa vahvistusta tw1teilleen,
jonka myötä hän voi.tnaantuu muutoksen eteenpäi.t1 viemisessä. Luottamuksellinen ihnapiiri luo pohjan
vuorovaikutuksen, omien kokemusten kertomisen ja toisten kuulemisen, tunteiden ilmaisemisen ja käsittelyn
sekä toisten kokemuksesta oppin1isen ja uusien selviytynuskeinojen löytämiseen. Kokemuksella on yksilön
sopeutwnista ja osallisuuden tunnetta vahvistava vaikutus, mikä puolestaan kasvattaa sosiaalista pääomaa ja py
syvyyttä sekä voi.tnaannuttaa. Luottamuksensillan rakentuessa kynnys muita viranomaisia kohtaan saattaa
madaltua ja käyttäjää voidaan ohjata tarvitsemiensa palveluiden piiriin. (Mikkonen & Saarinen 2018, 21;
Ylönen 2018, 121.)

Kasvottomuus ja anonyymius 

Anonymiteetti eli nin1ettömyys on tekijä, joka ilmentää verkkopalveluissa tapahtuvaa kommunikaatiota 
(Rahikka 2015, 51). Ylitse MentorApp -sovellus pohjautuu anonyymiuteen, joka mahdollistaa henkilöllisyyden 
salaan1isen ja turvaamisen. Anonyymius mahdollistaa apua tarvitsevien tavoittamisen, sillä henkilöillä, jotka 
kokevat olevansa jollain tapaa negatiiviseksi lei.tnautuneita tiettyyn viiteryhrnään, on mahdollisuus liittyä 
keskusteluun tunnistamattomasti. Anonymiteetti toimii siis käyttäjän osalta persoonallisuutta häivyttäen ja 
yksityisyyttä suojaten, joten käyttäjän voi olla tällöin helpompi keskustella myös itselleen kiusallisista asioista. 
Henkilön ei tarvitse pelätä leirnautuvansa tai kokevansa häpeää, sillä palvelun "näkymättömyys" estää pelon 
arvostelluksi ja tuomituksi tulemisesta. Anonyn1iteetti mahdollistaa vaikeiden elämäntilanteiden käsittelemisen 
henkilöille, jotka eivät halua tai uskalla puhumaan ajatuksistaan ja tw1teistaan kasvokkain. (Granholm 2010, 
176; Ukkola 2012, 34.) Nämä tekijät voivat lisätä luottamuksellisuutta ja parantaa palveluiden saavutettavuutta 
sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka eivät muuten palveluiden piiriin hakeutuisi (Strömberg-Jakka 2010, 
142-143).
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Anonyymiuden merkitys korostuu erityisesti keskustellessa hyvin arkaluontoisista ja henkilökohtaisista asioista. 
Ylitse MentorApp -sovelluksessa käyttäjät voivat keskustella itselleen hyvinkin haavoittuvista kokemuksista, 
kuten huostaanottoprosessista tai sijaishuollossa kasvamisesta, jolloin yksityisyyden suojan merkitys korostuu. 
Granholmin (2010) tutkimus osoittaa, että erityisesti vaikeassa elämäntilanteessa olevilla henkilöillä on tarve 
saada avautua ja puhua asiasta avoimesti taholle, joka ei ole liian henkilökohtaisesti osana kriisiä. Vaikean 
elämäntilanteen omaava henkilö tarvitsee tukea taholta, jonka kanssa tilannetta voi läpikäydä neutraalimmalla 
otteella kuin läheisen kanssa. Ylitse MentorApp -sovelluksen vertaismentorit tarjoavat käyttäjille vertaistukea 
nimettömästi omien kokemustensa pohjalta, mikä voidaan mieltää voimaannuttavaksi vuorovaikutukseksi. 

Ylönen (2018) on tutkinut nuorten vuorovaikutuksellista verkkoauttamista. Tutkinrnstulokset osoittivat, että 
verkkoauttajien tarjoamassa tuessa suurinta merkitystä ei saanut vahva terapeuttinen side tai pitkäkestoisen tuen 
muodostuminen, vaan luottamuksellisen huolia kum1televan ja muutoksiin rohkaisevan sosiaalisen tuen 
tarjoaminen. Kun nuorella oli mahdollisuus kertoa omasta olotilastaan ja jakaa asioita työntekijän kanssa, lisäsi 
keskustelu voimaantumisen kokemuksia, jollaisia vaille nuori oli jäänyt. Verkkoauttaminen näyttäytyi jopa 
masennusoireita lieventävästi. Tutkimustuloksista on myös nähtävissä, että anonyymius mahdollistaa kontrollin 
säilymisen käyttäjällä itsellään, mikä nuorten näkökulmasta lisäsi kokemusta tasavertaisuudesta. Keskustelu 
eteni täysin nuorten ehdoilla eikä heidän tarvinnut miettiä, mitä työntekijät heistä ajattelevat, kun keskustelu 
tapahh1i anonyymisti. Verkko voidaankin nähdä ympäristönä, jossa henkilö voi kontrollivapaasti keskustella 
omista asioistaan ilman toimijuutensa rajoittamista ja tällä on vaikutusta lisääntyneeseen itsevarmuuteen. 
(Ylönen 2018, 120-121.) 

Anonymiteetti näyttäytyy kuitenkin työntekijöiden kannalta haastavampana, sillä ilman näköyhteyttä työntekijät 
visualisoivat asiakkaansa jollakin tapaa (Strömberg-Jakka 2010, 142). Anonyymius saattaa haastaa myös 
esimerkiksi keskusteluun sitoutunlista ja luottamuksellisen suhteen saavuttamista (Ukkola 2012, 34). 
Toisekseen se lisää mahdollisuutta palvelun väärinkäytölle, sillä käyttäjän on helppo esiintyä muuna kuin 
itsenään anonyymiuden turvin. Verkossa tapahtuva kohtaaminen luo siis mahdollisuuden valheellisten asioiden 
esittämiselle, ja on huomioitava, ettei palvelun käyttäjä ole välttämättä todellinen. Haasteiksi palvelun a
nonynliteeti.J.1 suhteen näyttäytyvätkin väärinymmärrys, väärinkäyttö, sitoutmnattomuus sekä verkkoavun ul
kopuolelle jäänlinen. Erityisen paljon väärinymmärrysten pohdintaa Ylitse MentorApp -sovelluksessa 
aiheuttavat käyttäjien vakavien asioiden tmlnistami.J.1en, kuten itsetuhoiset ajatukset. Ylösen (2018, 116) mukaan 
tämä on riski, joka palveluntarjoajien tulee tiedostaa. Anonyymiuteen pohjautuva auttamissuhde toi.imi siis 
pitkälti käyttäjän ehdoilla, eikä hänen turvallisuuttaan ole mahdollista ama taata. Käyttäjiä voidaan ohjata 
ammattiavm1 piiriin, mutta todellisuudessa vannuutta siitä, hakeutuuko käyttäjä sinne, ei ole. Tämä on seikka, 
joka verkossa työskentelevän täytyy ymmärtää ja hyväksyä. (Ylönen 2018, 116.) 

• 

• 
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Digitalisaatio ja muuttuva työnkuva 

Tietotekniikan integroiminen osaksi työskentelyä asettaa vaateen työprosessien uudelleenarvioinnille (Ritvanen 
2017, 78). Digitalisaation myötä työn tekemisen tavat muuttuvat ja työnk.--uva sekä työn ehdot ovat 
uudelleenmäärittelyn keskiössä (Barfoed 2019; Federley et al. 2019, 11). Teknologian tuomat verkkopalvelut 
mahdollistavat uusia tapoja kohdata asiakkaita, työskennellä ennaltaehkäisevästi sekä säästää esimerkiksi 
matkoihin kuluvaa aikaa (Heikkonen & Ylönen 2010, 113). Virtuaaliympäristö helpottaa myös tiedon jakamista 
ja yhteistyön lisäämistä toimijoiden välillä sekä vahvistaa ammatillisia verkostoja (Greene 2017; Salmela & 
Mämrni-Laukka 2017, 162). 

Uusien työtapojen seurauksena työtä tehdään entistä moninaisemmin, hajautetummin, yksilöllisemmin 
erilaisissa paikoissa ja erilaisiin aikoihin digitaalitekniikkaa hyödyntäen. Uusien työnteon muotojen 
seurauksena syntyy uudenlaisia työkulttuureja, työratkaisuja sekä työyhteisöllisiä muotoja. (Alasoini 2015, 29.) 
Palveluiden lisääntynyt saatavuus digitaalisten palveluiden myötä nostaa esimerkiksi kysymyksen 
ammattilaisten työnkuvan reunaehdoista esille. On tarpeen pohtia, kuinka työnaika määrittyy ja mihin asetetaan 
palveluiden saatavuuden rajat. Työntekijöiden näkökulmasta haastavaksi saattaa osoittautua esimerkiksi rajojen 
vetäminen työajan ja henkilökohtaisen vapaa-ajan välille (Kivistö 2017, 30). Tämän vuoksi erityisen 
merkitykselliseksi nousee, että asiakas on tietoinen sähköisen asioinnin rajoista, kuten milloin ja mihin aikaan 
työntekijä on tavoitettavissa (Betteridge et al. 2012). 

Digitaalisen kehityksen myötä suljetun tiedon valta ja yksin tourun1111en ovat pienempi osa ammatillista 
asiantuntijuutta, ktm työn keskiön muodostaa eri tahojen välinen yhteistyö (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016, 
24 ). Sosiaalialan työ kentän tulevaisuuden smmtana voidaan nähdä olevan verkon omaisuus sekä monipuolinen ja 
jaettu asianttmtijuus. Uusien työmenetelmien ja -palveluiden innovointi edellyttää anunattirajat rikkovaa 
yhteistyötä. Uudet palvelukonseptit voivat syntyä eri sektoreiden yhteistyönä ja monianunatillisuutta hyödyntäen 
palvelut voidaan sovittaa yhteen vastaamaan väestön moninaistuvia tarpeita. Asiakkaiden näkökulmasta 
palvelu.konseptien käyttöönotto vaatii saumattomuutta ja organisaatioiden välistä yhteistyötä, tiedonkulun 
parantan1ista ja asiakkaiden tarpeiden entistä parempaa huomioimista ja osallistamista sekä 
monianunatillisuutta (Heikkonen & Ylönen 20 l 0, 114-124 ). Teknologian kehitys edellyttää uudenlaista hallinto
ja johtamiskulttuuria, jossa työn itsenäinen liikkmna-ala ja työn tekemisen ehdot muuttuvat ja työntekijöihin 
kohdistuvat osaamisen vaatimukset kasvavat ja määrittyvät uudelleen (Karvinen-Niinikoski, Rantalaiho & 
Salonen 2007, 17). 

Teknologian hyödyntämistä palveluiden tarjoamisessa saattavat vaikeuttaa koulutuksen puute ja teknologian 
rajoittunut käyttö. Empiiristä tutkimustietoa teknologian käytöstä ja sen vaikuttavuudesta sosiaalialalla on vasta 
vähän, mikä vähentää teknologian tuomien mahdollisuuksien aktiivista hyödyntämistä (Kuronen & Isomäki 
2010, 196-198; Pohjola, Kääriäinen & Kuusisto-Niemi 2010, 12). Sosiaalityön parissa teknologiaa on hyö
dynnetty pitkälti työnhallintaan liittyvänä välineenä, eikä teknologia ole kytkeytynyt sosiaalityön tavoitteisiin, 
toiminta.käytäntöihin tai prosesseihin (Kairala 2018, 211-212). Digitalisaatio luo uudenlaisia tavoitteita 
ammattilaisten osaamiselle ja lisää tarvetta valmiuksien lisäämiseksi ja takaamiseksi (Heikkonen & Ylönen 
2010, 114; Savanna 2017, 15). Verkkotyön tekeminen edellyttää teknillisiä, taidollisia sekä ammatillisia ja eet
tisiä valmiuksia. Teknillisiä edellytyksiä verkkotyön tekemiselle ovat esimerkiksi sen mahdollistavat tekniset 
laitteet ja sovellukset. Mikäli laitteiden toimivuus on huono tai niiden käyttö varsin hankalaa, on se haasteena 
verkossa tehtävälle työlle. Taidollisia edellytyksiä puolestaan ovat henkilöiden yksilölliset taidolliset 
ominaisuudet ja valmiudet. (Ritvanen 2017, 76-79.) 

• 

• 
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Verkossa tehtävän työn myötä syntyy uudenlaisia vastuita ja velvollisuuksia, ja niiden selvittämiseksi tarvitaan 
aiempaa enemmän koulutusta mmm muassa verkkotyöskentelyä sääteleviä lakeja koskien. Uusien digitaalisten 
toimintatapojen käyttöönottaminen luo sosiaalialan kentälle tarvetta joustavien organisaatiorakenteiden ke
hittämiseen, työ-ja palveluprosessin uudelleen arviointiin, ammattilaisten vuorovaikutuksen kehittämiseen sekä 
uusien asiointitapojen tuomiin atmnattitaitovaatimuksiin. Argumentointitaidot ja kriittinen ajattelu näyttäytyvät 
erityisen hyödyllisinä taitoina verkkovuorovaikutuk.sessa toimiessa. Sosiaalialan asiakastyössä toimivien työn
tekijöiden tietoteknistä osaamista tulee kehittää ja ylläpitää, sillä se mahdollistaa sähköisen tiedonhankinnat1 ja 
asioinnin hyödyntämisen. (Heikkonen & Ylönen 2010, 116-124; Tikkala 2016; Ukkola 2012; 33.) Teknologia 
kehittyy nopeaan tahtiin, mikä edellyttää osaamisen pohjautumista uusimpaan tietoon eli osaamista tulee 
jatkuvasti päivittää (Kairala 2018, 218; Kilpeläinen 2016, 91-92). 

Työn muuttuminen ja uudistuvat haasteet edellyttävät työnohjauksellista toimintaa, jossa ammattilaisilla on 
mahdollisuus pohtia oman työnsä tilaa sekä tukirakenteita. Työnohjauksella on työhyvinvointia lisäävä vaikutus 
ja se mahdollistaa ammattitaidon kehittänlisen ja työssäjaksamisen. Työnohjauksen tulisi olla olennainen osa 
työn rakennetta, sillä se on edellytys ammatin hallintaan ja reflektiivisen asiantuntijuuden kehittymiseen. Ref
lektiivisessä ammatillisuudessa korostuvat työn kehittänlinen, ammatillisten ja henkilökohtaisten lähtökohtien 
kriittinen tiedostaminen ja arviointi sekä toisin toimimisen mahdollisuuksien hahmottaminen. Työnohjauksella 
voidaan taata työn laatu, tukea työntekijää työssä jaksatnisessa ja oman ammatillisuuden kehittämisessä sekä 
edistää työn sujuvuutta, hyvää orgat1isointia ja koko ammatin kehittymistä. Se parhainlmillaan myös selkiyttää 
ja vahvistaa ammatti-identiteettiä, kehittää toimintatnalleja, parantaa työpaikan ilmapiiriä sekä lisää 
työtyytyväisyyttä. (Karvinen-Niinikoski, Rantalaiho & Salonen 2007, 19-23; Luukko 2016.) 
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Mahdollistava teknologia 

Sosiaalipalvelut tuntuvat olevan jatkuvan ja loputtoman muutospaineen puristuksissa. Prosessien tehostaminen 
ja entistä vahvempi kiinnostus asiakasosallisuuden toteutumiseen aiheuttavat paineita niin laadun kuin 
resurssien näkökulmista. Digitaalisuus ja sähköiset palvelut näyttäytyvät toimim1an tehostamisen ja 
kustannustehokuuden takeena useilla aloilla. Esimerkiksi logistiikan, teollisuuden ja kaupan alojen toimijat 
hyötyvät alati kehittyvistä digitaalisista ratkaisuista ja kykenevät niitä hyödyntäen suunnittelemaan toimintaansa 
tulevaisuusorientoituen. Digitaalisuus on otettu myös osaksi useiden sosiaalialan toinlijoiden 
kokonaisstrategiaa. Strategioiden avulla pyritään pysymään kehityksen kelkassa ja mahdollistamaan innovaatiot 
myös sosiaalipalveluiden kontekstissa. Kutenkin esimerkiksi teollisuuteen verratllma sosiaalipalveluissa au
tomaattisesti todentuva yksilöiden välinen vuorovaikutus ja konunmlikaatio luovat kompleksisempia haasteita 
uusien digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Vahva kasvokkaisen auttamistyön eetos, jossa itsessään ei ole 
mitään väärää, voi toisaalta heikentää digitaalisten toimintakäytänteiden implementointia. 

Ylösen (2018, 105) mukaan verkkovälitteistä ulottuvuutta ei ole sosiaalityössä tunnistettu riittävällä tavalla ja 
työtä toteutetaan vielä pitkälti verkottomassa kontekstissa. Tietotekniikan käyttö on siis vielä nykyisellään liian 
vähäistä sosiaalihuollossa (Strömberg-Jakka 2010, 131). Sosiaalialalla tulisi hyödyntää verkkopalveluiden 
käyttöä nykyistä tehokkaammin niin asiakkaiden kohtaamisessa kuin animattilaisten tukemisessa (Heikkonen & 
Ylönen 2010, 114). ODA (Omat digiajan hyvinvointipalvelut) -hanke on ottanut tehtäväkseen sosiaali- ja 
terveyspalveluiden siirtänlisen digiaikaan. Hankkeen tavoitteena on muuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden 
nykyinen toimintamalli, joka pernstuu ajanvaraamiseen ja jonottanliseen. Toin1intamallin tavoitteena on lisätä 
asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia, vähentää animattilaisten rutiinitehtäviä sekä parantaa palveluiden saa
tavuutta ja tuottavuutta. ODA:n myötä palveluiden saanti nopeutuu ja helpottuu, sillä se mahdollistaa 
palveluiden saamisen esteettömästi ympäri vuorokauden. (Ktmtaliitto 2019; Saranto et al. 2018.) ODA kehittää 
palveluita digitaaliseen nykyaikaan ja se on harppaus kohti kansalaisten monimuotoistuvia ja muuttuvia tarpeita. 
Perinteiset sosiaali- ja terveyspalvelut tullaan hankkeen myötä ttmtemaan OMAOLO-nimellä ja ne yhdistyvät 
osaksi valtakunnallisia Kanta-palveluita. 

Digitalisaation myötä kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä kuvastavat yksilöllisyys, reaaliaikaisuus ja paikasta 
riippumattomuus. Painopiste sosiaali- ja terveyspalveluissa tulee aikaisempaa enemmän olemaan ennakoivan 
toiminnan ratkaisuissa ja palveluissa (Tevameri 2018, 58). Heikkonen ja Ylönen (2010) nostavat esille, että 
tulevaisuudessa tuotekellityksen ja käytön yleistymisen myötä yhä usean1malla on mahdollisuus osallistua osaksi 
tietoyhteiskunnan virtauksia. Jotta tulevaisuuden tietoyhteiskunnalla on kuitenkin potentiaaliset mal1dollisuudet 
kehittymiseen, edellyttää se lisääntyvää tietoverkkojen hallintaa ja teknisten ratkaisujen hyödyntämistä sekä yhä 
parempaa ymmärrystä käyttäjäryhmien tarpeista. Uudistuvat toinlintatavat edellyttävät myös ajatusmallin 
muutosta niin ammattilaisilta kuin asiakkailtak:in. Digipalveluiden iskostaminen toinlintaympäristöön edellyttää 
avoimuutta ja motivoituneisuutta uuden oppimiselle. 
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Digitalisaation ja algoritmien hyödyntäminen sosiaalipalveluiden tuottamisessa ei ole kuitenkaan ongelmatonta. 
Tekniikan ja tekoälyn kehittyminen mahdollistaa suurten tietomassojen hyödyntämisen entistä laajemmin. 
Vaikka algoritmeista voidaan saada tietoa esimerkiksi yksittäisen perheen riskitekijöistä suhteessa lapsen 
hyvinvointiin, on nyky-ymmärryksessä mahdotonta perustaa inhimillisiä vaikutuksia aiheuttavia päätöksiä 
pelkästään koneen tuottamaan tietoon. Algoritmit itsessään toimivat olemassa olevan tiedon perusteella (Dufva 
2018). Voidaankin kriittisesti tarkastella, minkälaista ynllllärrystä tekoälyn hyödyntämisen myötä vahvistetaan. 
Toisaalta algoritmin tuottama tietoa ei perustu inhimilliseen tulkintaan, joten se voidaan myös käsittää niin 
sanotusti puhtaana kuvauksena todellisuudesta. Edelleen on kuitenkin muistettava, että algoritmienkin taustalla 
on inhimillinen toiminta ja useita valintojen ketjuja. 

Tunnistetuista riskeistä ja olemassa olevista eettisistä kysymyksistä huolimatta tulevaisuuden sosiaalipalvelut ja 
niissä toimivat ammattilaiset tulevat nojaamaan entistä vahvemmin tekoälyn tuottamaan tietoon. Jo nykyään 
päätöksenteossa tilastollinen tieto kulkee laadullisen tiedon ri1malla. Tilastoihin ja määrälliseen tietoon 
perustuva päätöksenteko luo käsityksen tasapuolisuudesta ja tasa-arvon toteutumisesta jättäen usein varjoonsa 
tapauskohtaisen tulkinnan. Oikeus erilaisiin palveluihin sosiaalialalla on kuitenkin perustunut arvioon 
yksilöllisestä tarpeesta (ks. esim. www.thl.fi). Edelleen yksilöllinen kuntoutussmumitelma perustuu yhteiseen 
arvioon saavutettavissa olevista tavoitteista. Suurten datamassojen analysoinnilla voidaan jo nyt osoittaa 
ennusteita ja toistuvuuksia, mutta tekoälyn vaikutukset esimerkiksi varsinaiseen terveydenhuoltoon ja sen 
vaikuttavuuteen ovat vielä vähäisiä (Korhonen 2018). Terveysteknologiaa hyödyntämällä voidaan tunnistaa 
esimerkiksi erilaisten elintapojen terveysvaikutuksia (Koponen & Korhonen 2015). Sosiaalipalveluiden 
vaikuttavuuden taustalla vaikuttavat vuorovaik:utuksen ja oman sisäisen motivaation vahvistumisen mekanismit. 
Voidaanko tulevaisuuden teknologialla ja tekoälyllä vaikuttaa näihin yksilön sosiaalisen ulottuvuuden 
mekanismeihin samoin kuin esimerkiksi nykypäivänä terveysteknologialla terveellisten elämäntapojen 
ihannointiin? 

Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjauksessa on nostettu esiin, että vuonna 2025 tekoäly ja 
robotiikka mahdollistavat täysin uudenlaisia digitalisoituneita julkisia palveluita kansalaisten hyväksi. 
Tulevaisuuden yhteiskrumassa tekoäly, virtuaalisuus ja robotiikka tulevat tuomaan aivan uudenlaisia 
mahdollisuuksia palveluntuotantoon. Tekoälyn hyödyntäminen esimerkiksi datan analysoinnissa ja 
hyödyntämisessä tulee olemaan yksi merkittävä muutos sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintayn1päristössä, 
sillä se luo mahdollisuuden professioiden, hoitoketjujen ja työprosessien uudistan1iseen. Valtioneuvoston 
tutkimus- ja selvitystoiminnan (2019) tekemästä selvityksestä on havaittavissa myös, että lähitulevaisuudessa 
useissa kunnissa tullaan hyödyntämään robotiikkaa, kuten erityisesti ohjelmistorobotiikkaa. Selvitys osoittaa, 
että noin kolmasosa kunnista on pilotoimassa uusista teknologioista 3D:n, esineiden internetin, dronejen ja 
pelillistärnisen mahdollisuuksia. 

Tekoälyä ja robotiikkaa 

Tekoälyn ja robotiikan hyödyntäminen on puolueetonta ja lahjomatonta, mutta arvokeskustelua ei tule sivuuttaa. 
Tulevaisuudessa anllllattilaiset voivat joutua aivan uudenlaisten eettisten kysymysten äärelle suhteuttaessaan 
tekoälyn tuottamaa tietoa omaan käsitykseensä yksilön tilanteesta. Päätöstä tehdessään ammattilainen voi joutua 
perustelemaan tekoälyn vastaista päätöstään myös entistä vahvemmin yhteiskruman resurssien näkökulmasta. 
Eettisten kysymyksien lisäksi tekoälyyn perustuvassa tiedontuotannossa juridinen tarkastelu on tarpeen. 
Perustuvatko esimerkiksi vastentahtoisiin huostaanottoihin liittyvät päätökset tulevaisuuden hallinto-oikeudessa 
edelleen osaltaan asiantuntijajäsenten tuottamaan ynm1ärrykseen vai korvaako tekoälyn tuottama tieto 
asiantuntijuuden? 

Yhtenä esimerkkinä tekoälyn mahdollisuuksista tiedontuotannossa on Espoon kaupungin vuonna 2018 
julkaisema tekoäly kokeilun tulos, jossa tekoäly löysi 280 lastensuojeluasiakkuutta ennakoivaa tekijää. Yksilön 
näkökulmasta tekoälyn hyödyntäminen e1makoivana toimintamallina voi näyttäytyä epäinhimillisenä ja 
tuomitsevana. Tulevaisuuden lastensuojelussa tekoälyn positiiviset vaikutukset osana interventioita 
mahdollistuvat pitkälti kokonaisvaltaisen ymmärryksen kautta. Sen sijaan tekoälyn tuottama tieto voi olla 
merkityksellistä tarpeellisten palveluiden määrittelyssä. Analytiikan avulla voidaan tulevaisuudessa osoittaa 
entistä selkeämmin mitkä palvelut ovat vaikuttavia ja mitkä ovat uusien palveluiden kehittämistarpeet. 
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