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This thesis was made in collaboration with the Kannelmäki parish. Aim of the 
thesis was to create a social media guide for the parish youth workers, to help 
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 JOHDANTO 

 

 

Sosiaalinen media on olennainen osa nykypäivää ja nuorten arkea. Yleisesti 

ottaen sosiaalinen media on kuntien ja seurakuntien nuorisotyössä jo jollain 

tasolla käytössä, mutta on vielä paljon työpaikkoja, joissa sitä ei käytetä tai 

ymmärretä. Nuoret käyttävät sosiaalista mediaa päivittäin omassa arjessaan ja 

siksi nuorisotyön ammattilaisen on tärkeää ymmärtää, mitä sosiaalinen media on.  

  

Teimme Kannelmäen seurakunnalle sosiaalisen median oppaan, jonka 

tarkoituksena on auttaa ensisijaisesti nuorisotyön työryhmää edistämään 

sosiaalisen median käyttöä työssään. Opas antaa vinkkejä työntekijöille eri 

alustojen käytöstä sekä nuorten tavoittamisesta sosiaalisen median välityksellä. 

Toteutimme oppaan Kannelmäen seurakunnan nuorisotyön tiimin toiveiden 

mukaisesti. Oppaan nimeksi tuli Duunari somettaa, joka sai alkunsa siitä, että 

Kannelmäen seurakunnan työntekijät kutsuvat itseään leikkimielisesti 

duunareiksi. 

  

Tuotimme sosiaalisen median oppaan kuvitettuna julkaisuna, joka jaettiin 

Kannelmäen seurakunnan työntekijöiden yhteiselle sähköiselle työalustalle. 

Opas on pääsääntöisesti suunnattu nuorisotyölle, mutta sitä voidaan hyödyntää 

myös muilla työaloilla. Sosiaalisen median opas tukee Kannelmäen seurakunnan 

työntekijöiden sosiaalisen median käyttöä työssä ja edistää sosiaalisen median 

hyödyntämistä seurakuntalaisten kanssa. Oppaassa on perehdytty muun 

muassa siihen, kuinka tehdä nuoria kiinnostavaa sisältöä. Oppaassa on otettu 

huomioon työntekijöiden valmiudet ja lähtökohdat sosiaalisen median 

käyttämiseen niin, että oppaasta on saatu mahdollisimman kattava ja 

hyödyllinen.  

 

Käytämme itse sosiaalista mediaa vapaa-ajalla päivittäin. Pohdimme myös 

jatkuvasti, millaista sisältöä voisimme tuottaa työntekijöinä ja seuraamme nuorten 

sosiaalisen median käyttöön liittyviä trendejä. Olemme molemmat olleet töissä 

seurakunnissa ja molemmilla on henkilökohtaista kokemusta sosiaalisen median 

käytöstä työssä. 
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 KANNELMÄEN SEURAKUNTA 

 

 

Kannelmäen seurakunta sijaitsee Länsi-Helsingissä ja kattaa koko Kaarelan 

alueen: Kannelmäen, Maununnevan, Malminkartanon ja Hakuninmaan. Vuonna 

2017 seurakunnan jäsenmäärä oli 13 881 (Helsingin seurakuntayhtymä 2017, 8). 

Seurakunnan virasto sijaitsee Kannelmäessä Klaneettitiellä. Kirkko ja vanha 

seurakuntakeskus sijaitsevat Kannelmäessä Vanhaistentiellä. Tämän lisäksi 

Malminkartanossa on seurakunnan kappeli ja Kauppakeskus Kaaressa on pieni 

seurakunnan liiketila Paikka. Nuorisotyön toiminta on keskittynyt 

Malminkartanoon toimintakeskus Jennyyn.  

  

Kannelmäen seurakunnan nuorisotyön järjestämissä avoimissa nuorten illoissa 

käy hyvin vaihtelevasti nuoria, noin viidestä viiteenkymmeneen nuorta illassa. 

Nuorten illat järjestettiin vielä keväällä 2018 keskiviikkoisin Kannelmäen 

seurakuntakeskuksen nuorten tilassa Nurkassa ja perjantaisin Toimintakeskus 

Jennyn nuorten tilassa Malminkartanossa. Syksyllä 2018 nuorten illat siirrettiin 

kokonaan Toimintakeskus Jennyyn tiistaihin ja perjantaihin 

seurakuntakeskuksen remontin vuoksi. Nuorisotyön tiimissä on kaksi 

nuorisotyönohjaajaa, yksi nuoriso-ohjaaja sekä nuorisotyön avustaja. 

Nuorisotyötä tekevät myös seurakunnan papit sekä kirkkomuusikko. 

Kannelmäen seurakunnassa nuorisotyöhön kuuluu varhaisnuorisotyö, 

kouluyhteistyö, leiritoiminta, rippikoulutyö, isoskoulutus ja kerhotoiminta. 

  

Kannelmäen seurakunnan nuorisotiimin työntekijöiden mukaan sosiaalista 

mediaa käytetään työssä jonkin verran, mutta usein sen käyttö unohtuu ja 

esimerkiksi seurakunnan nuorisotyön Instagram-tili on pääsääntöisesti hyvin 

hiljainen. Nuorisotyön tiimiltä tuli selkeä toive kehittää sosiaalisen median 

käyttöä. 
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 KESKEISET KÄSITTEET 

 

 

3.1 Sosiaalinen media 

 

Suomessa tehdyissä hankeraporteissa usein määritellään sosiaalista mediaa 

sen ominaisuuksien ja palvelutyyppien kautta (Suominen 2013, 15). Se on 

huomattavissa monista lähteistä, joissa kerrotaan sosiaalisesta mediasta. 

Yleensä nämä lähteet esittelevät, mitä palveluja tai sovelluksia se sisältää. 

  

Sosiaalinen media voidaan määritellä verkon muotona, jossa sisällön jakaminen 

tapahtuu käyttäjien keskinäisissä yhteisöissä. Sosiaalinen media toimii aina 

jollain alustalla, joka mahdollistaa kohtaamisen ja vuorovaikutuksen. (Heinonen 

2009, 6.)  Näitä alustoja ovat muun muassa Facebook, WhatsApp, Instagram, 

Snapchat ja Youtube. Sosiaalinen media voidaan jakaa eri palvelutyyppeihin, 

joita ovat sisällöntuotanto- ja julkaisemispalvelut, sisällönjakopalvelut, sosiaaliset 

verkostopalvelut, yhteisötuotannot, virtuaalimaailmat sekä lisäosat (eng. add-

ons). (Suominen 2013, 15.) 

  

Suomisen mukaan (2013, 15) sosiaalisen median käyttäjät kokevat kuuluvansa 

yhteisöön. Osallistuminen sekä sisällön tuottaminen sosiaaliseen mediaan on 

ilmaista. Sosiaalisen median palveluihin oleellisesti liittyvät ominaisuudet, kuten 

avainsanat, palveluiden jatkuva kehittyminen sekä ominaisuuksien ja työkalujen 

kehittyminen, lisäävät kokemusta yhteisöön kuulumisesta. 

 

Perinteisessä toimintakulttuurissa voidaan selkeästi määritellä rajoja ja 

vastuualueita. Sosiaalisessa mediassa toiminta on avoimempaa ja vähemmän 

rajattua. Tämä tekee mahdollisesti tiedonhausta ja tiedon liikkumisesta 

nopeampaa, mutta ongelmana voi myös olla liiallinen avoimuus, 

sisällöntuotannon haasteet ja omistajuuden määritteleminen. (Pönkä 2014, 207–

208.) Haasteena on sosiaalisen median käytön kytkeminen varsinaiseen 

toimintaan: jos sosiaalisen median käyttö tuntuu ylimääräiseltä työltä, sitä ei 

haluta käyttää aktiivisesti. (Pönkä 2014, 210.) 
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3.2 Digitaalinen nuorisotyö 

 

Digitaalinen nuorisotyö on digitaalisen median ja teknologian käyttämistä 

nuorisotyössä. Tällä tarkoitetaan sosiaalista mediaa, internetiä ja muita 

digitaalisia ympäristöjä, sekä siihen liitettäviä laitteita, kuten esimerkiksi 

tietokoneita tai älypuhelimia sekä muita mobiililaitteita.  

  

Digitaalisuus on iso osa nuorten arkea ja kulttuuria, joten digitaalinen media ja 

teknologia pitäisi nähdä mahdollisuuksina kehittää nuorisotyötä ja kokeilla uusia 

nuorisotyön toimintaympäristöjä. Digitaalisella nuorisotyöllä ei ole tarkoitus 

korvata kasvokkain tapahtuvaa nuorisotyötä, vaan vahvistaa nuorten valmiuksia 

toimia digitalisoituvassa maailmassa. (Lauha & Tuominen 2016, 9.) 

 

Nuorisotyön ammattilaiset ovat kehittäneet kahdeksan kokonaisuutta, joiden 

pohjalta digitaalista nuorisotyötä tehdään ja kehitetään: toimintakulttuuri, 

strateginen suunnittelu, tavoitteellisuus ja arviointi, resurssit, osaaminen, 

yhteistyö, nuorten osallisuus ja yhdenvertaisuus sekä nuorten mediaosaaminen 

ja digitaaliset taidot. (Lauha & Tuominen 2016, 11). Dana Cohlmeyer (2017) on 

listannut viisi digitaalisen nuorisotyön tavoitetta, joihin digitaalisen nuorisotyön 

tulisi pyrkiä: nuorten digitaalisten taitojen kehittäminen, nuorten digitaalisen 

kansalaisuuden ja osallisuuden tukeminen, digitaalisen kahtiajaon murtaminen ja 

ulkopuolisuuden ehkäiseminen, nuorten opettaminen tunnistamaan riskit ja 

mahdollisuudet verkossa, sekä nuorten tukeminen eri elämänalueisiin liittyvissä 

ongelmissa. 

  

Hintsalan (2016, 7) tutkimuksessa selvitettiin työntekijöiden asenteita 

digitaaliseen nuorisotyöhön. Vastaajista 92 prosenttia oli sitä mieltä, että 

nuorisotyötä täytyy tehdä myös verkossa ja 82 prosenttia oli sitä mieltä, että 

nuorille pitäisi antaa mahdollisuus tehdä sisältöä internetissä nykyistä enemmän. 

Henkilökohtaista tukemista ja verkossa kohtaamista pidettiin tutkimuksessa myös 

tärkeänä. 

  

Verkko on nuoren vapaa-ajan paikka, jossa hän voi kasvaa, saada kokemuksia 

ja tietoa. Nuori tarvitsee myös tukea turvalliseen kasvuun. Työntekijöiden tulisi 
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tunnistaa ilmiöitä, jotka tukevat nuoren positiivista kasvua ja reagoida niihin, joihin 

pitäisi puuttua kasvun turvaamiseksi. (Joensuu 2011, 14.) Verkko ei ole erillään 

muusta maailmasta oleva todellisuus, jossa on oma elämänsä – se on 

teknologian mahdollistama tila, joka kasvattaa omaa toimintaympäristöämme. 

Verkossa on mahdollisuus luoda tai toimia yhteisöissä, jotka ovat yhtä 

merkityksellisiä kuin mikä tahansa muukin yhteisö. Kaikki elämässä tapahtuvat 

tunteet ja tapahtumat, kuten esimerkiksi kasvaminen, ystävystyminen ja 

seurustelu ovat mahdollisia niin verkkovälitteisesti kuin myös kasvotusten 

käytävässä kanssakäymisessä. (Joensuu 2011, 15.) 

 

Verkkoon liittyy myös riskejä. Puhakan, Sinkkosen ja Meriläisen (2014) nuorten 

internetin käytön riskejä kertovassa artikkelissa käsiteltiin nuorten kokemia 

haittoja internetin käytössä. Nuorella saattaa tuottaa ongelmia pitäytyä 

aikatauluissa, sillä kiinnostus verkkoon lähes riippuvuutta aiheuttavaa. Lisäksi 

verkon käyttö voi aiheuttaa psyykkisiä ongelmia, kuten esimerkiksi unettomuutta 

tai masennusta. Sosiaalisia tai fyysisiä haittoja oli myös, kuten perhesuhteiden 

huonontuminen ja ryhdin huonontuminen sekä päänsärky. Verkossa on myös 

väärää tai pirstaleista tietoa. 

 

 

3.3 Keskinuoruus 

 

Rippikoulun käyneellä nuorella tarkoitetaan yli 15-vuotiasta, konfirmoitua nuorta. 

Kannelmäen seurakunnan nuorten toimintaan osallistuu säännöllisesti tai 

epäsäännöllisesti 15–20-vuotiaita nuoria, joten rajasimme kohderyhmän 15–18-

vuotiaisiin. 15–18-vuotiaat ovat keskinuoruutta eläviä nuoria (Ylisaari 2017).  

  

Keskinuoruudessa suurimmat fyysiset muutokset alkavat olla takanapäin, mutta 

niiden myötä nuoren minäkuva kehittyy (Nurmi ym. 2014, 146). Nuoren 

seksuaalisuuden kehittyminen on keskiössä. Nuori tutkii omaa seksuaalisuuttaan 

itse, kavereiden kanssa, seurustellen ja kokeillen. (Aalberg & Siimes 2010, 69–

71.) Ajattelutaidot kehittyvät entistä abstraktimmaksi ja yleistävimmiksi. Ajattelu 

minäkuvasta, maailmankuvasta, moraalista ja tulevaisuuden suunnittelusta on 

kehittynyt laajemmaksi. Ajattelun kehittymisellä nuori pystyy luomaan itsestään 
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haluamaansa kuvaa toisille ihmisille ja rakentamaan omaa minäkuvaansa. 

(Nurmi ym. 2014, 147.)  

  

Ajattelutaitojen kehittymisen myötä nuorella herää kiinnostus ja kyky rakentaa 

laajempaa maailmankuvaa sekä omaa ideologiaa. Nuori alkaa kiinnostua 

asioista, jotka tapahtuvat muuallakin kuin omassa perheessä tai sen 

lähiympäristössä. Ideologiset kysymykset ja erilaiset tavat ymmärtää maailmaa 

tulevat ajankohtaisiksi nuoren elämässä. Nuori rakentaa omaa identiteettiä 

aikuisten eri roolien avulla, joita ovat esimerkiksi tietty ammatti, ihmissuhde tai 

maailmankatsomus (Nurmi ym. 2014, 146–147, 160). Ajattelu kehittyy kuitenkin 

vielä ja saattaa olla mustavalkoista. Mustavalkoinen ajattelu näkyy 

ehdottomuutena: ihmiset ovat joko hyviä tai pahoja, ideoiden kanssa ollaan joko 

puolesta tai vastaan ja oma käsitys itsestä vaihtelee laidasta laitaan. 

Mustavalkoisella ajattelulla nuori auttaa itseään irtaantumaan vanhemmistaan: 

kokemus hankalista, ymmärtämättömistä ja rajoittavista vanhemmista auttaa 

irtaantumaan helpommin kuin kokemus ihailluista ja rakastavista vanhemmista. 

(Aalberg & Siimes 2010, 87.) 

  

Tulevaisuuden ajattelu muuttuu nuoruuden kehittyessä. Nuoruusiän edetessä 

ajattelu omasta tulevaisuudesta ja siihen liittyvistä ratkaisuista lisääntyy 

merkittävästi. Nuoren suunnittelu- ja päätöksentekotaidot paranevat, ja ne 

auttavat nuorta tekemään tulevaisuuden päätöksiä muun muassa koulutukseen, 

ammattiin tai ihmissuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. (Nurmi ym. 2014, 147.) 

  

Ryhmään kuuluminen edistää kasvua ja on välttämätön kehityksen vaihe. Sen 

avulla nuori oppii kontrolloimaan omaa käyttäytymistään ja kehittämään 

sosiaalisia taitoja. (Aalberg & Siimes 2010, 72; Nurmi ym. 2014, 167.) 

Itsevarmuus ryhmässä toimiessa kasvaa ja nuori uskaltaa toimia sekä ilmaista 

itseään tavoilla, joilla ei välttämättä yksin ilmaisisi. Samaistumisen tarve ja halu 

olla osallisena motivoivat hakeutumaan ryhmään. (Aalberg & Siimes 2010, 71–

73.) 

  

Kaveriryhmissä nuorilla on ryhmään kuuluvat normit, säännöt ja arvot. Nuoret 

toimivat esimerkkinä toisilleen. He oppivat toisiltaan erilaisia käyttäytymismalleja, 
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jotka voivat ohjata myönteiseen sosiaaliseen toimintaan tai negatiiviseen 

toimintaan, kuten esimerkiksi alkoholin tai huumeiden käyttöön. Nuorilla arvot ja 

ajattelu eivät ole välttämättä yhtä vakiintuneita kuin aikuisilla ihmisillä, joten he 

tutkivat eri käyttäytymistapoja ja näin voivat hakeutua useihin erilaisiin ryhmiin. 

Ryhmiin hakeutuminen tai valikoituminen riippuu usein ryhmän funktiosta ja 

nuoren kiinnostuksesta tähän funktioon. (Nurmi ym. 2014, 167–168.) 

 

 

3.4  Osallisuuden merkitys kohtaamistyössä 

 

Osallisuudella tarkoitetaan tunnetta, jonka ihminen kokee ollessaan osana jotakin 

yhteisöä. Yhteisöt voivat muodostua muun muassa opiskelun, työn, harrastus- tai 

järjestötoiminnan kautta. Yhteiskunnallisella tasolla osallisuutta voidaan kuvata 

mahdollisuutena terveyteen, koulutukseen, työhön, toimeentuloon, asuntoon ja 

sosiaalisiin suhteisiin. Ihmisen osallisuus ja aktiivisuus yhteisössä sekä 

yhteiskunnassa riippuu pitkälti elämäntilanteesta. Sosiaaliset verkostot ja 

osallisuus ovat ehkäiseviä tekijöitä syrjäytymiselle sekä hyvinvointivajeelle. (THL. 

Aiheet. Hyvinvointi- ja terveyserot. Eriarvoisuus. Hyvinvointi. Osallisuus.) 

 

Osallisuuden kokemus syntyy, kun ihminen tajuaa osallistumisensa 

mahdollistamat hyödyt. On tärkeää havaita ero osallistumisella ja osallisuudella: 

osallistuminen on prosessi ja keino edistää osallisuutta, josta kokemuksena 

yksilö voi kokea osallisuuden tunnetta.  (Leeman, Kuusio & Hämäläinen 2015, 5.) 

 

Sosiaalista osallisuutta kuvataan yksilön subjektiivisena kokemuksena, joka 

kehittyy vuorovaikutuksessa. Keskeisenä on tunne kuulumisesta yhteisöön tai 

yhteiskuntaan ja yksilöllinen tunne siitä, että on mahdollisuus vaikuttaa oman 

elämänsä kulkuun. Sosiaalisen osallisuuden tunnetta ei voida määrätä, mutta sitä 

voidaan edistää osallistumalla. Sosiaalisen osallisuuden kokemuksen suhde 

vaihtelee yksilöittäin, sillä osallisuuden kokeminen on subjektiivinen kokemus.  

(Leeman, Kuusio & Hämäläinen 2015, 5.) 

 

Asiakasosallisuus on asiakkaan aktiivista osallistumista palvelun suunnitteluun, 

järjestämiseen, tuottamiseen, kehittämiseen ja arviointiin. Asiakasosallisuutta 
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voidaan jakaa sen mukaan, onko asiakas osallinen vai osallistunut. 

Asiakasosallisuus voidaan siis ymmärtää monella tavalla, riippuen siitä, mikä 

asiakkaan rooli on. (Leeman & Hämäläinen, 2015, 1–2.) 

 

Kirkon jäsenten osallisuus on aina kuulunut seurakunnan keskeiseen 

olemukseen. Jäsenyyden arvostukseen kuuluu, että seurakuntalainen osallistuu 

toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja saa toteuttaa kykyjään. (Kirkkohallitus 

2014, 24–25.) Nuoren osallisuuden kokemuksen edistämiseksi pitäisi tehdä 

tavoittavaa, suunnitelmallista ja laadukasta nuorisotyötä, jolla rakennetaan 

yhteisöllisyyttä ja tasavertaista kokemusta kohtaamisesta (Kirkkohallitus 2012, 

26). 

 

Kannustamme sosiaalisen median oppaassa työntekijöitä osallistamaan nuoria 

tehdessä nuorisotyötä sosiaalisessa mediassa, sillä nuori voi kokea tällä tavalla 

olevansa tärkeä ja kuuluvansa johonkin yhteisöön. 
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 SOSIAALINEN MEDIA TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ 

 

 

4.1 Nuoret sosiaalisessa mediassa 

 

Verkossa keskustellaan ja ollaan osa jotakin yhteisöä. Sosiaalisen median 

kokenut käyttäjä hyödyntää erilaisia verkkoyhteisöjä, palveluita ja verkostoja. 

Perinteisestä toimintakulttuurista eroava sosiaalisen median toimintakulttuuri on 

tällä hetkellä vielä vieraampi keski-ikäistyvälle väelle ja sitä vanhemmille, mutta 

nuoret ovat tutustuneet moniin eri alustoihin. (Pönkä 2014, 206–207.)  

 

Verkossa nuoret kokevat voivansa verkostoitua, saada uusia kokemuksia ja 

tuttavuuksia sekä ilmaista itseään (Lehtikangas 2015, 21). Nuoret hakeutuvat 

sosiaalisen median yhteisöihin pääasiallisesti viihtymään ja viettämään aikaa 

(Hintsala & Ritokoski 2011, 107). Vanhemmat ja opettajat ovat huolissaan 

sosiaalisen median käytöstä, mutta rajoittamisen ja paheksumisen sijaan 

voitaisiin asiaa ajatella uudelta kannalta ja muun muassa ottaa teknologian 

tuoma hyöty käyttöön oppitunneilla tai kommunikaatiossa (Noppari & Kupiainen 

2015, 116). Nuorten teknologian käyttö leimataan Nopparin ja Kupiaisen (2015, 

117) artikkelin mukaan liian helposti addiktioksi, kun ei ymmärretä sen merkitystä 

tämän päivän nuorten elämässä, osana nuorten kulttuuria. Tärkeintä on yrittää 

ymmärtää ja olla kiinnostunut siitä, mitä nuori tekee internetissä tai puhelimella, 

ja mitä palveluita hän mahdollisesti käyttää. (Lauha 2015, 14.) 

 

Nuorten viestintä painottuu nykyisin paljon kuviin (Noppari & Kupiainen 2015, 

118) ja kuvien jakaminen onkin tällä hetkellä yksi isoimmista trendeistä 

sosiaalisessa mediassa. Myös lyhyet videot ovat nuorten suosiossa. 

Kuvapainotuksen johdosta nuoret käyttävätkin paljon esimerkiksi Instagram-

kuvanjakopalvelua ja Snapchat -pikaviestisovellusta. (Pönkä 2014, 121, 139.) 

Visuaalisuutta painottava sosiaalisen median kulttuuri vaatii tarkkaavaisuutta ja 

varovaisuutta. Liiallinen ulkonäköön keskittyminen ja liian kaunistellut julkaisut 

voivat aiheuttaa vääristyneitä käsityksiä siitä, millaista elämä on tai millaista sen 

pitäisi olla. (Noppari & Kupiainen 2015, 127.) 
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Nuorten kokemus verkkoidentiteetistä on tutkimustulosten mukaan tärkeä 

mahdollisuus, joka on myös joustavasti päivitettävissä. Nuorille on tärkeää saada 

mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisen kuvan itsestään antaa muille. 

Verkkoidentiteettiin liittyy vahvasti erilaiset palvelut, jotka antavat oman tavan 

muovata ja esittää itsensä. Myös anonymiteettiä tarjoavat verkkopalvelut ovat 

nuorten suosiossa. Nuoret ovatkin erittäin tarkkoja siitä, mitä ja millaista tietoa he 

itsestään jakavat internetissä. (Lehtikangas 2015, 22.) 

  

Nuoret kokevat verkon käytön luonnollisena tapana olla yhteydessä ja 

muodostaa erilaisia yhteisöjä (Lehtikangas 2015, 22). Nuoret käyttävät verkkoa 

sekä yhteydenpitoon kavereiden kanssa että uusien 

vuorovaikutusmahdollisuuksien hyödyntämiseen, kuten esimerkiksi 

keskustelupalstat, ryhmät ja pelit. Erilaisilla virtuaalipeleillä ja verkostoilla voi olla 

rooli myös nuoren verkon ulkopuolisessa elämässä. Nykyään nuoret kokevat 

sosiaalisen median käytön lähes pakolliseksi pysyäkseen mukana kaveripiireissä 

ja ajan hermolla. (Lehtikangas 2015, 22; Noppari & Kupiainen 2015, 114.)  

 

Tutkimustulosten mukaan nuoret ovat innokkain ikäryhmä jakamaan erilaista 

sisältöä ja osallistumaan ja hyödyntämään verkon erilaisia mahdollisuuksia.  

Nuoret pitävät verkossa esimerkiksi erilaisiin keskusteluihin osallistumista ja 

blogin kirjoittamista vaikuttamismahdollisuutena. (Lehtikangas 2015, 23.) 

 

 

4.2 Nuoren kohtaaminen verkossa 

 

Verkkoa voidaan nykypäivänä hyödyntää myös auttamisympäristönä. Nuorille on 

tärkeää saada vertaistukea, sillä se auttaa ymmärtämään, ettei tilanteessa olla 

välttämättä yksin. Mahdollisuus verkossa tapahtuvaan keskusteluun on tärkeä, 

sillä nuori voi kokea verkon välityksellä tapahtuvan keskustelun helpommaksi. 

Lapsille ja nuorille on tavallista ilmaista itseään kirjoittamalla. (Parikka & Saukko 

2012.) Joskus kirjoitettu teksti on myös helpompi jäsentää kokonaisuudeksi 

verrattaessa kasvokkain tapahtuvaan keskusteluun. Ilmeiden ja eleiden puute ei 

tarkoita, että viesti jäisi epäselväksi, vaan sen sijaan verkkoviestinnällä voidaan 
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haluttaessa korostaa omia tunteita esimerkiksi erilaisten hymiöiden ja 

lyhenteiden avulla. (Joinson 2005.) 

 

Tärkeä osa sosiaalisen median toimintakulttuuria, varsinkin lasten ja nuorten 

kanssa työskentelyssä, on luottamuksen luominen (Hintsala & Ritokoski 2011, 

99). Verkkoyhteisössä toimiminen yhdessä lasten ja nuorten kanssa vaatii 

luottamusta myös aikuisen työntekijän näkökulmasta. Yhteisöllisyyden tunteen 

kokeminen on nuorille tärkeää ja verrattavissa perheeseen kuulumisen 

tunteeseen (Noppari & Kupiainen 2015, 113). 

 

Eija Niinikosken pro gradu -tutkielmassa (2015) selvitettiin nuorten avun 

hakemista verkon kautta sekä aikuisten keinoja tukea nuoria ja luoda heille toivoa 

verkkoympäristön kautta. Tutkielmassa käsiteltiin Mannerheimin 

lastensuojeluliiton Nuortennetin vuonna 2014 keskustelupalstalle kirjoitettuja 

viestejä, joita nuoret ovat sinne kirjoittaneet, ja aikuisten kirjoittamia vastauksia 

näihin. Myös Cecilia Löfbergin (2008) väitöskirjassa tutkittiin lasten ja nuorten 

internetkäyttäytymistä. Aineistona käytettiin nuorille suunnatun internetsivuston 

keskustelupalstaa, jossa puhuttiin tytöistä, pojista ja seksuaalisuudesta. 

Keskustelupalstan aiheet olivat usein sellaisia, joista oli vaikeaa puhua 

internetympäristön ulkopuolella.  

  

Nuorten vastausten perusteella Niinikoski (2015) on muodostanut viisi luokkaa, 

jotka olivat erilaisia syitä sille, miksi nuoret päätyivät hakemaan apua verkossa. 

Syitä oli selkeästi kahdenlaisia – puhumiseen liittyviä tekijöitä, sekä avun 

hakemiseen liittyviä tekijöitä. Niinikosken mukaan nuoret eivät uskaltaneet, 

halunneet tai osanneet puhua asiasta ääneen. Myös se, ettei ollut ketään kenelle 

puhua, oli yksi merkittävä syy. Avun hakemiseen liittyviä tekijöitä olivat 

aikaisemmin kohdattu pettymys avun hakemisessa, ristiriitaisuus omassa 

tilanteessa sekä internetin merkitys nuorten elämässä – sitä kautta avun 

hakeminen oli helppoa.   

 

Niinikosken (2015) tutkielmassa on käsitelty myös aikuisten keinoja auttaa nuoria 

ja luoda toivoa. Niinikoski jakoi keinot kolmeen pääluokkaan. Arvostuksen 

osoittaminen oli käytännössä positiivisen palautteen antamista, empatian 
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osoittamista, välittämistä ja nuoren omanarvontunteen vahvistamista. 

Positiivisella palautteella pyrittiin auttamaan nuoria kiinnittämään huomiota 

positiivisiin puoliin, joita nuori ei välttämättä itse huomannut, ja nuoria 

muistutettiin omasta arvokkuudesta ja siitä, kuinka erilaisuus on hyvä asia. 

Nuorten ongelmiin suhtauduttiin vakavasti, ja nuoria muistutettiin siitä, että apua 

on saatavilla. 

 

Verkossa tapahtuvan nuorisotyön tavoitteena on luoda nuorelle turvallinen ja 

tuttu ympäristö kohtaamiselle (Parikka & Saukko 2012). Vaikka seurakunnan 

nuorisotyönohjaajien työalustana ei olekaan pelkästään verkko, sitä voidaan 

hyödyntää kuitenkin osana normaalia työarkea. Se on osaltaan myös lasten ja 

nuorten turvallisuudesta huolehtimista ja ehkäisevää lastensuojelua. 

Lastensuojelulain (L 88/2010) mukaan esimerkiksi seurakunnan tai 

nuorisotoimen ammattilaisella on velvollisuus ilmoittaa sosiaalitoimelle, jos lapsi 

tai nuori on vaarassa. Olemalla itse mukana käyttämässä yhteisöpalveluita 

yhdessä nuorten kanssa oppii ymmärtämään nuoria verkkoympäristössä ja näin 

ollen mahdollisesti ennaltaehkäisemään kiusaamista, eristämistä ja 

huomioimaan erilaisia riskejä. (Parikka & Saukko 2012.) 

 

 

4.3 Nuorisotyö sosiaalisessa mediassa 

 

Nuorisotyössä sosiaalisessa mediassa tehtävän työn merkitys on tärkeä. Se 

tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa nuoret heidän vapaa-ajallaan. Sen lisäksi, että 

nuoriin saadaan pidettyä kontakti myös silloin, kun heidän kanssaan ei ole 

vuorovaikutuksessa kasvotusten, heidän sosiaalisen median käyttäytymistään 

voidaan havainnoida. (Lauha 2015, 16.) Suvi Uskin (2015, 82) mukaan erilaisista 

pikaviestimistä ja sosiaalisen median palveluista on hyötyä verkkonuorisotyössä 

myös nuorten näkökulmasta. Joskus nuorelle voi olla luontevampaa ottaa 

kontaktia esimerkiksi viestitse jonkin sovelluksen kautta kuin kasvokkain. 

 

Nuorisotyö sosiaalisessa mediassa voi olla kohtaamista, auttamista, 

tiedottamista, opettamista, kasvattamista, läsnäoloa ja turvallisuuden luomista. 

Sosiaalisen median työ voi olla pitkälti samanlaista kuin kasvokkain tapahtuva 



16 
 

 

työ, vaikkakin internetissä tapahtuvaa. Oikea ja väärää tapaa tehdä työtä 

sosiaalisessa mediassa ei ole, vaan on mahdollisuus kokeilla erilaisia tapoja 

lähteä tekemään nuorten kanssa yhteistyötä. 

  

Kyselyjen perusteella kuntien, järjestöjen ja seurakuntien nuorisotyön 

ammattilaisista 94 prosenttia käyttää internetiä nuorisotyössä. Keskeisin muutos 

on mobiililaitteiden lisääntyminen työssä. Vastanneista 90 prosenttia ilmoitti 

käyttävänsä älypuhelinta työssään muuhun kuin soittamiseen tai tekstiviesteihin. 

Älypuhelin on työvälineenä mahdollistanut niin tiedottamisen ja yhteydenpidon 

kuin myös sosiaalisen median hyödyntämisen. (Lauha 2016, 21.) Nykypäivänä 

on hyvin sisäistetty ajatus, että ollaan siellä, missä nuoretkin ovat. 

 

Suvi Tuominen (2015, 89) on artikkelissaan listannut asioita, joita jokaisen 

nuorisotyöntekijän pitäisi osata. Nuorten verkon käyttöä tulee ymmärtää monin 

eri tavoi. Mitä nuoret tekevät internetissä ja miksi? Kuinka suuri merkitys sillä on 

heidän arjessaan? Mitkä ovat nuorten kohtaamiseen, tavoittamiseen ja 

tukemiseen parhaiten sovellettavissa olevat palvelut? Miten paljon niitä voi 

käyttää ajatellen eettistä näkökulmaa? On tärkeää tiedostaa se, että usein 

nuorille kohdennetussa viestinnässä tärkeää on visuaalisuus ja nopea tahti. 

  

Yhteisöpalveluissa toimimista tulee harjoitella. Toisille yhteisöpalveluiden käytön 

omaksuminen osaksi työrutiinia on helppoa, mutta toisille se voi olla hyvinkin 

haastavaa. (Uski 2015, 81.) Pienet asiat kuten sosiaalisen median selailut ja 

sisällön päivittämisen voi suorittaa muun tekemisen ohessa. Aitoa sisältöä 

suositaan sosiaalisen median palveluissa. (Lundqvist 2015, 86.) Kokeilevasta 

asenteesta on ehdottomasti hyötyä, mutta ei myöskään tarvitse luopua omasta 

ammatti-identiteetistään. Verkkopalveluiden käyttöä tulisi ajatella positiivisena 

lisänä ja apuvälineenä, eikä taakkana ja lisätyönä. (Tuominen 2015, 90.) 

  

Digitaalista nuorisotyötä ei ole juurikaan huomioitu strategisessa työskentelyssä, 

tavoitteissa tai työn tuloksen mittareissa. Hintsalan (2016, 13) mukaan 

työntekijöistä 67 prosenttia oli itsenäisesti osallistunut johonkin sosiaalista 

mediaa tai digitaalista nuorisotyötä tukevaan koulutukseen ja hieman yli 

kolmannes oli saanut esimieheltään tai työyhteisöstä ohjeistusta verkon 
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hyödyntämiseen nuorisotyössä. Tutkimukseen osallistuneet työntekijät kertoivat, 

että digitaalisen nuorisotyön sisältö on pitkälti seurakunnissa vain yksittäisten 

työntekijöiden vastuulla. Yli neljä viidestä vastasi, että suunnittelee täysin 

itsenäisesti verkon hyödyntämisen omassa työssään. Noin viidennes kertoi 

työyhteisössä olevan jonkinlainen suunnitelma tai strategia sosiaaliselle medialle. 

Vain noin joka kymmenes työntekijä oli laatinut mittarin työn tavoitettavuudelle tai 

onnistumiselle esimiehen tai työyhteisön kanssa. (Hintsala 2016, 13.) 

 

 

4.4 Kirkon ohjeistus verkossa tapahtuvasta työskentelystä 

 

Kirkon viestintäohjelma vuoteen 2020 on kirjannut kirkon keskeisiä periaatteita ja 

toimintaohjeita työntekijöille. Viestintäohjelmassa korostetaan perussanoman 

levittämistä, vuorovaikutuksellisuutta, hengellisen elämän tukemista mediassa, 

keskusteluun osallistumista, toimimista sosiaalisessa mediassa, sisäisen 

viestinnän kehittämistä ja työntekijöiden kouluttamista viestinnässä. (Suomen 

evankelis-luterilainen kirkko. Kirkon viestintäohjelma vuoteen 2020.) 

  

Työntekijöitä on kehotettu olemaan siellä missä seurakuntalaisetkin ovat, eli 

myös sosiaalisessa mediassa. Verkossa tehtävää työtä tulisi ohjeistuksen 

mukaan tehdä esimerkillisesti, kunnioittaen ja osallistuen. Työtä tehdessä 

muistetaan oma lojaliteetti työnantajaa kohtaan. (Suomen evankelis-luterilainen 

kirkko. Kirkon viestintäohjelma vuoteen 2020.) 

  

Työntekijän tulisi osallistua verkkoyhteisöjen luomiseen ja toimintaan sekä olla 

utelias ja kokeilunhaluinen. Uusien välineiden opettelu ja käyttö kuuluu hyvään 

viestintään. Kirkon tulee mahdollistaa sosiaalisen median käyttöön tarkoitetut 

välineet, työaika ja koulutus. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kirkon 

viestintäohjelma vuoteen 2020.) 

  

Seurakuntalaisten kohtaaminen, arkisesti tai auttaen on tärkeä osa seurakunnan 

työtä - myös verkossa. Sosiaalinen media tarjoaa uuden mahdollisuuden 

tavoittaa seurakuntalaisia ja erilaisia ihmisryhmiä. Verkossa on mahdollisuus 

tiedottamisen lisäksi kohdata, käydä sielunhoidollisia keskusteluja, väitellä ja 
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jutella, tarjota apua yksinäisyyteen ja jakaa iloa sekä kokemuksia. (Kirkkohallitus. 

Sakasti. Viestintä. Sosiaalinen media.) 

 

Viestintäohjelman linjaukset ovat selkeät ja tavoitteelliset, mutta ne eivät toteudu 

arjessa niin hyvin kuin ohjelma antaa ymmärtää. Ohjelma ei ole kauhean kattava 

tai yksityiskohtainen, eikä kohderyhmiä ole tarkennettu ollenkaan. Se, mikä toimii 

aikuisille viestinnässä, ei välttämättä toimi nuorille ollenkaan. Lisäksi 

viestintäohjelma jättää auki ideoinnin siitä, mitä ja miten erilaista verkkoviestintää 

voi tehdä. 
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 VERKOSSA TYÖSKENTELYÄ OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 

 

 

Verkossa ja sosiaalisessa mediassa työskennellessä tietyt lait ja asetukset 

koskevat niin työntekijää kuin asiakasta, tässä tapauksessa nuorta. Nämä lait on 

tarkoitettu suojelemaan ihmisiä myös verkkoympäristöissä. Uusi tietosuoja-

asetus, josta kerromme lisää seuraavassa luvussa, on vielä monelle tuntematon, 

joten sen käsitteleminen on oppaan kannalta tarpeellista. 

 

 

5.1 Tietosuoja-asetuksen merkitys nuorisotyössä 

 

Tietosuoja-asetus ei vaikuta tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa tehtävään 

nuorisotyöhön, mutta on hyvä pitää yksityisyydestä huolta ja muistaa tietosuoja-

asetuksen pykälät ja pohtia, voivatko ne jossain vaiheessa vaikuttaa 

sosiaalisessa mediassa työskentelyyn. 

 

EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Asetuksessa 

määritellään kansalaisen oikeudet henkilötietoja käsiteltäessä. Pääosin asetus 

määrittelee, mitä oikeuksia yksityisellä henkilöllä on, kun kyseessä ovat hänen 

omat henkilötietonsa. (Tietosuojavaltuutetun toimisto. Ajankohtaista. Artikkeli.) 

  

Tietosuoja-asetus (A 680/2016), määrittelee, että henkilötietoja saa kerätä vain 

tiettyä, nimenomaista tai laillista tarkoitusta varten. Kyseisiä henkilötietoja ei saa 

jälkeenpäin käsitellä, ellei kyseessä ole arkistointi, tilastollinen, tieteellinen tai 

tutkimustarkoituksellinen syy. Syyn täytyy liittyä olennaisesti alkuperäiseen 

tarkoitukseen. Henkilötietojen tulee olla asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja 

siihen nähden, mihin tarkoitukseen niitä käytetään sekä ne täytyy pitää ajan 

tasalla eli tarvittaessa tai pyydettäessä korjata henkilötietojen virheellinen tai 

vanhentunut sisältö. (A 680/2016.) 

  

Kun tietoja käsiteltäessä pyydetään suostumus, henkilötietojen rekisterinpitäjän 

täytyy pystyä todistamaan tarvittaessa, että henkilötietojen luovuttaja on antanut 

suostumuksensa tietojen käsittelyyn. Henkilötietojen luovuttajalla on milloin 
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tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa. (A 680/2016.) Tietoyhteiskunnan 

palveluiden tarjoaminen lapselle tuo henkilötietojen suostumukseen uuden 

näkökulman. Jos lapsi on alle 16-vuotias, tietojen käsittely on laillista vain jos 

lapsen huoltaja on antanut siihen suostumuksen. (A 680/2016.)  

  

Sellaisten henkilötietojen käsittely, joista ilmenee henkilön etninen tausta, 

poliittinen mielipide, uskonnollinen tai filosofinen tausta, ammattiliiton jäsenyys ja 

geneettisten tai biometristen tietojen, seksuaalikäyttäytymisen tai -

suuntautumisen sekä terveystietojen käsittely on kielletty (A 680/2016). 

  

Henkilötietojen luovuttajalla on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus päästä omiin 

tietoihinsa, tehdä valitus valvontaviranomaiselle, oikeus tietojen oikaisemiseen 

tai poistamiseen, tietojen käsittelyn rajoittamiseen, oikeus siirtää tiedot 

järjestelmästä toiseen, oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ja oikeus tietää, mikäli 

hänen henkilötietojaan on oikaistu, poistettu tai luovutettu (A 680/2016).  

  

Henkilötietorekisterin pitäjällä on velvollisuus pitää tarvittava tekniikka ja 

henkilökunta ajan tasalla, jotta asetusta noudatetaan sekä tarvittaessa päivittää 

tai kouluttaa asetuksen noudattamisen edellytykseksi. Rekisterinpitäjällä on 

velvollisuus kerätä vain tarvittavaa tietoa tarkoitukseen nähden sekä suojata 

nämä tiedot. Rekisteriä saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka toteuttavat 

tarpeelliset suojatoimet, jotta kyseenomaisen asetuksen vaatimukset täyttyvät. 

(A 680/2016.) 

  

Sosiaalisessa mediassa työskentelyyn tietosuoja-asetus ei varsinaisesti vaikuta, 

sillä asetus on tarkoitettu enemmänkin rekisterien pitäjille ja 

sovellusorganisaation sekä käyttäjän välille tarkoitettuun yksityisyyteen ja 

tiedonantoon. Toistaiseksi sosiaalisessa mediassa käydystä kanssakäymisestä 

ei tarvitse pitää rekisteriä. 
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5.2 Sosiaalisessa mediassa vaikuttavat lait 

 

EU:n tietosuoja-asetuksen lisäksi muut lait ja asetukset ohjaavat toimintaa 

sosiaalisessa mediassa. Keskeisimmät oikeudelliset kysymykset sosiaalisessa 

mediassa koskevat yksityisyyttä, viestintää, sananvapautta ja tekijänoikeutta 

(Pesonen 2013, 69). Henkilötietosuoja on muuttunut EU:n tietosuoja-asetuksen 

myötä, joten keskitymme tässä luvussa enemmän viestinnän, sananvapauden ja 

tekijänoikeuden käsittelyyn. 

  

Sosiaalisessa mediassa voi kohdata kohdeviestintää tai joukkoviestintää, joka 

yleensä on muodostunut käyttäjien välille. Suomessa yksilöiden välinen 

kohdeviestintä on luottamuksellista. Perustuslaissa on turvattu 

yksityiselämänsuoja ja määritetty oikeus luottamukselliseen viestintään, eli 

kukaan muu kuin viestin lähettäjä tai vastaanottaja ei saa tutkia tai puuttua viestin 

sisältöön tai puuttua viestin perille menemiseen. Kukaan muu kuin edellä mainitut 

osapuolet eivät saa käsitellä, tallentaa tai luovuttaa viestiä ulkopuolisille tahoille. 

(Pesonen 2013, 99.) Luottamuksellisuus koskee viestintää, jossa 

vastaanottajana on maksimissaan kaksi käyttäjää. Useamman vastaanottajan 

viestintä eli joukkoviestintä on julkista viestintää. (Pesonen 2013, 103.)  

  

Sähköistä viestintää säätelee henkilötietolaki (L 523/1999), laki sähköisen 

viestinnän palveluista (L 917/2014) ja työsuhteessa ollessa työelämän 

tietosuojalaki (L 759/2004). (Pesonen 2013, 100.) Edellä mainittujen lisäksi 

viestintää koskee EU:n yleinen tietosuoja-asetus, joka tukee henkilötietolakia, 

sillä se lisää henkilön oikeuksia omista henkilötiedoistaan (Opitietosuojaa.fi. 

Oppiminen. Tapahtumia ja koulutuksia. Vuosittaiset tapahtumat).  

  

Jos viesti päätyy väärälle vastaanottajalle, hän on vaitiolovelvollinen viestin 

sisällöstä, eikä saa ilmaista tai käyttää hyväksi viestin sisältöä ilman viestin 

oikeiden osapuolten suostumusta. Vaitiolovelvollisuus koskee myös henkilöä, 

joka on saanut tietää viestin sisällöstä esimerkiksi ollessaan palvelussuhteessa 

tai toiminut vastaanottajan puolesta. Vain osapuolten suostumus tai lain määräys 

voi poistaa vaitiolovelvollisuuden. (Pesonen 2013, 102–103.) 
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Tekijänoikeus suojaa luotua sisältöä sosiaalisessa mediassa. Tekijänoikeuslain 

mukaan se, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, omistaa siihen 

tekijänoikeudet. Tekijällä on silloin teokseensa oikeus taloudellisesti, eli hän saa 

päättää sen julkaisemisesta, valmistamisesta, teosten määrästä ja 

saatavuudesta. Taloudellisen oikeuden lisäksi tekijällä on moraalinen oikeus, 

joka tarkoittaa nimioikeutta ja respektioikeutta. Nimioikeus tarkoittaa, että lain 

mukaan teoksessa velvoitetaan ilmoittamaan tekijän nimi. Respektioikeus 

tarkoittaa, että teosta tai tekijää täytyy kunnioittaa käytettäessä teosta. Teosta ei 

saa muuttaa tavalla, joka loukkaisi tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tai 

teoksen omalaatuisuutta. (Pesonen 2013, 129–130.) 

 

 

5.3 Työntekijän lojaliteettivelvollisuus 

 

Työntekijällä on velvollisuus olla lojaali työnantajaansa kohtaan myös verkossa 

toimiessa. Kun toimii julkisesti verkossa, edustaa myös työnantajaansa. 

Työntekijän näkökulmasta asia on tärkeä. Työpaikan ilmapiirin ongelmia tai 

työsuhteisiin liittyviä ongelmia ei tule jakaa julkisesti verkossa tai jakaa niitä 

asiakkaille. 

 

Lojaliteettivelvollisuus tarkoittaa sitä, että työntekijän täytyy toimia työnantajan 

tavoitteiden ja etujen mukaisesti. Velvollisuus koskee työntekijää myös vapaa-

ajalla. (Rönkkönen 2012, 26.) Lojaliteettivelvollisuuden nojalla työntekijä ei saa 

vahingoittaa työnantajansa asemaa millään tavalla. Esimerkiksi julkinen 

arvostelu on työnantajaa vahingoittavaa toimintaa. Työntekijällä on oikeus 

kritisoida työnantajaa ilman pelkoa tulemisesta irtisanotuksi. Julkinen kritiikki on 

työnantajaa vahingoittavaa toimintaa. Työntekijällä on oikeus saada varoitus 

ennen irtisanomista, jotta hänellä on mahdollisuus korjata omaa toimintaansa. 

(Rönkkönen 2012, 26.) Lojaliteettivelvollisuus ei estä julkista kritiikkiä, mikäli 

työntekijä ei ole onnistunut eri keinoin korjaamaan epäkohtia (Pesonen 2012, 

182). 

  

Työntekijällä on oikeus yksityishenkilönä tai alan asiantuntijana esittää 

mielipiteitä ja puuttua ammattialansa keskusteluun. Mielipiteet tulee esittää 
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neutraalisti niin, että lausunnossa ei edusteta työnantajaa tai se ei edusta 

viranomaistyönantajan linjauksia. (Pesonen 2012, 182.) 

  

Viestinnässä työntekijällä on samat velvollisuudet työpaikkaansa kohtaan kuin 

muuallakin elämässä. Työpaikan luottamuksellisia tietoja ei saa kertoa 

sosiaalisessa mediassa. Vapaa-ajan ja työpaikan viestintä eivät oikeuksien 

osalta ole samanlaisia, mutta työsuhteen velvoitteet vaikuttavat siihen, mitä 

kaikkea voi työntekijänä julkaista omissa yksityisissä profiileissa. (Pesonen 2012, 

182.)  
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 SOMEOPPAAN LAATIMISEN VAIHEET 

 

 

Aloitimme opinnäytetyön prosessin työelämän yhteistyötahon kanssa 3.1.2018, 

jolloin sovimme yhteistyöstä Kannelmäen seurakunnan kanssa. Kävimme läpi 

Kannelmäen seurakunnan nuorisotyön tiimin toiveita siitä, miten sosiaalisen 

median käyttöä voitaisiin kehittää. Havainnointi työtä varten tapahtui kevään ja 

syksyn 2018 aikana. 

 

Aluksi opinnäytetyön ideana oli tehdä sosiaalisen median strategia tai 

toimintasuunnitelma. Tämä kuitenkin olisi vaatinut paljon enemmän syventymistä 

ja sen olisi pitänyt olla koko työyhteisöä koskeva prosessi, joten työn määrä ja 

laajuus ei kohdannut aikataulun kanssa, jonka olimme suunnitelleet. Lisäksi 

toimintasuunnitelmasta tai strategiasta olisi voinut tulla liian dogmaattinen, mikä 

voisi vaikuttaa työntekijöiden haluun kehittää sosiaalisen median työtä arjessaan. 

Päätös oppaasta rakentui edellä mainittujen pohdintojen ympärille, sillä opas on 

tarpeeksi kevyt, mutta kuitenkin tiedollisesti kattava siihen, että työtä on 

mahdollisuus kehittää eteenpäin aiheuttamatta sen enempää paineita 

työntekijöille. 

  

Lähdimme suunnittelemaan opasta Kannelmäen seurakunnan nuorisotyölle 

sopivaksi ja rakensimme oppaan työntekijöiden sekä nuorten toiveiden pohjalta. 

Opas rakentui syksyllä 2018 ja itse opinnäytetyö on julkaistu tammikuussa 2019. 

 

 

6.1 Menetelmien hyödyntäminen lähtötilanteen kartoituksessa 

 

Käytimme someoppaan pohjustamiseen menetelmänä havainnointia ja 

haastattelua. Havainnoimme työntekijöiden sosiaalisen median ja 

haastattelimme työntekijöitä Kannelmäen seurakunnan sosiaalisen median tilien 

tilanteesta. Kannelmäessä, kuten monessa muussakin seurakunnassa, 

nuorisotyönohjaajilla on keskenään erilaiset lähtökohdat sosiaalisessa mediassa 

työskentelyyn. Havainnoinnin ja haastatteluiden avulla pystyimme kartoittamaan 

työntekijöiden lähtökohdat opasta varten. Työntekijöillä oli erilaisia kokemuksia 
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sosiaalisen median käytöstä: jotkut käyttivät sitä jatkuvasti ja jotkut eivät 

käyttäneet muuten kuin tarvittaessa. Oli tärkeää kartoittaa lähtökohdat siitä, miltä 

sosiaalisessa mediassa työskentely työntekijästä tuntui ja mitä hän jo osasi tai 

tiesi sosiaalisen median käytöstä (Liite 1). 

 

Nuorten on tärkeä saada olla osallisena asioissa, jotka koskevat heitä. Jotta 

sosiaalinen media vastaisi heidän tarpeitaan ja olisi nuorten näköinen, myös 

heidän näkemyksensä ja näkökulmansa tulee saada esille. Toteutimme 

palautekyselyn isoskoulutuksen yhteydessä, jotta saatiin myös niiden nuorten 

äänet kuuluviin, jotka eivät käyneet säännöllisesti nuorten illoissa (Liite 2). 

Kyselyssä nuoret saivat anonyymisti kertoa omia näkemyksiään ja toiveita 

Kannelmäen seurakunnan nuorisotyön sosiaalisessa mediassa tehtävästä 

nuorisotyöstä. 

  

Ennen kuin lähdimme rakentamaan opasta, mietimme erilaisia tekijöitä, jotka 

olivat tärkeitä oppaan lopputuloksen kannalta. Ensimmäinen tekijä oli sosiaalisen 

median strateginen ja tavoitteellinen käyttö sekä sen vaikutukset työntekoon. 

Tavoitteena oli, että opas ei aiheuta työntekijöille turhaa stressiä, vaan sen oli 

tarkoitus kannustaa kehittämään jo hyvällä pohjalla olevaa työtä ja tuomaan tasa-

arvoa työntekijöiden välille jakamalla työtä tasaisesti jokaiselle. Toinen tärkeä 

tekijä oli nuorten osallistaminen. Otimme tavoitteeksi, että nuorisotyötä 

kehittäessä otettaisiin huomioon nuorten mielipiteet ja toiveet, sillä kuka olisi 

parempi kertomaan mitä haluaa nuoriin kohdistuvalta työltä kuin nuoret itse. 

Ilman heidän mielipiteitään ja näkemystään työ ei olisi kehittynyt siihen suuntaan, 

mihin he haluaisivat. 

  

Lisäksi oppaan kannalta mietimme, miten saamme koostettua tuotoksen, joka 

enemmänkin kannustaisi tekemään itsensä näköistä työtä sosiaalisessa 

mediassa kuin käskisi tekemään tietyllä tavalla. Sosiaalisessa mediassa on 

mahdollisuus räätälöidä omia julkaisuja oman näköiseksi, joten työssä on varaa 

kokeilla, mikä olisi oma tapa tehdä töitä. Oppaasta haluttiin tehdä siitä 

informatiivinen ja kannustava, jotta se auttaisi kehittämään omaa työskentelyä. 
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6.2 Menetelmätyöskentelyn tulokset työntekijöiden näkökulmasta 

 

Toteutimme työntekijöille kyselyn sosiaalisen median käytöstä sähköpostin 

välityksellä (Liite 1). Kyselyssä selvitettiin työntekijöiden sosiaaliseen mediaan 

liittyviä toiveita ja haasteita. Selvitimme käytössä olevat sosiaalisen median 

kanavat ja ne, jotka halutaan ottaa käyttöön. Kysymykset olivat yksinkertaisia, 

avoimia kysymyksiä. Kysyimme nuorisotyön tiimin työntekijöiltä myös kysymyksiä 

heidän tämänhetkisestä suhteestaan sosiaaliseen mediaan ja valmiuksistaan 

siellä.  

 

Haasteeksi työntekijät mainitsivat muun muassa jatkuvan paineen 

tavoitettavuudesta. Työntekijät ovat kokeneet kulttuurimuutoksen siinä, että 

sosiaalisen median myötä pitäisi olla aina tavoitettavissa. Nuoret saattavat laitella 

viestiä muun muassa koulupäivän aikana tai yöllä. Samoin vanhemmat saattavat 

ottaa yhteyttä iltaisin tai viikonloppuisin, eivätkä kaikki aina ymmärrä, että 

työntekijä ei välttämättä vastaa heti. Tämä on luonut työntekijöihin painetta olla 

aina tavoitettavissa. Toinen haaste työntekijöiden mielestä on organisaation 

edustaminen sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median tilit ovat 

henkilökohtaisia, kun taas organisaation tiliä päivittää useampi ihminen. Näin 

ollen haaste edustaa seurakuntaa tai kirkkoa kasvaa, koska päivitysten täytyisi 

olla helposti lähestyttäviä ja samaistuvia.  

 

Kuvausluvat ja ikärajat tuovat oman haasteensa nuorten kanssa toimiessa. 

Alaikäisten kanssa pitää aina kysyä vanhemmilta lupa. Nuorisotyön tapahtumissa 

kuitenkin kaikki tapahtuu aina ihmisten kanssa, joten lupien kysyminen toisi 

lisätyötä, mikäli nuoria otetaan kuviin mukaan. Ikärajojen kanssa pitää pohtia, 

voiko sovelluksessa kommunikoida nuorten kanssa, jotka eivät ole vielä 

täyttäneet kyseisen sovelluksen ikärajaa. Lisäksi asiakasrekisteiden 

rakentaminen nykyisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti esimerkiksi WhatsAppin 

ryhmistä on vielä työn alla. Seurakunta ei ole vielä siitä päättänyt linjaustaan. 

 

Työntekijät toivoivat sosiaalisesta mediasta nuorille helppoa väylää ottaa yhteyttä 

ja nähdä, mitä nuorten toiminnassa tapahtuu ja missä. Lisäksi osa työntekijöistä 
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toivoi, että sosiaalisessa mediassa työskentely olisi luontainen jatke kasvokkain 

tapahtuvalle työskentelylle.  

 

Kaikki työntekijät olivat sitä mieltä, että he eivät ole kyselleet tarpeeksi nuorilta, 

mitä sisältöä sosiaaliseen mediaan tuotettaisiin. Keskustelua on käyty jonkin 

verran, mutta suoraa palautetta ei ole pyydetty. Työntekijät kertoivat, että nuoret 

harvemmin sanovat mitään konkreettisia kehittämisajatuksia tai vinkkejä, miten 

sosiaalisessa mediassa tulisi työskennellä, joten valmiit vastausvaihtoehdot 

voisivat tuottaa enemmän tulosta. 

 

Työntekijöistä kukaan ei ollut osallistunut kirkon sosiaalisen median koulutuksiin, 

vaan olivat mieluummin oppineet sosiaalisen median käyttöä nuorilta. Työntekijät 

mainitsivat, että kirkon tarjoamat koulutukset oli suunnattu usein aloittelijoille tai 

eivät olleet tarpeeksi kattavia. Jokainen työntekijä mainitsi, että olisi kiinnostunut 

opettelemaan uusien sosiaalisen median alustojen käyttöä, mikäli se on 

nuorisotyölle hyvä ja hyödyllinen kanava. 

  

Kokonaisuudessaan työntekijät olivat avoimia oppimaan ja kehittymään sekä 

kiinnostuneita siitä, miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää. Kaikki olivat sitä 

mieltä, että sosiaalinen media on tärkeä osa nuorisotyötä ja se pitäisi vain ottaa 

paremmin haltuun, jotta siitä saadaan täysi potentiaali irti. Vastauksissa oli myös 

uuden alustan käyttöönottamisen kannalta tärkeää kriittistä ajattelua työn 

rajaamisesta. 

 

 

6.3 Menetelmätyöskentelyn tulokset nuorten näkökulmasta 

 

Toteutimme Kannelmäen seurakunnan viikoittaisen isoskoulutuksen yhteydessä 

Google Forms –kyselyn nuorille (liite 2). Isoskoulutuksessa oli mukana niin viime 

kesän rippikoululaisia kuin myös jo aiemmin isosena olleita nuoria. Valitsimme 

kyselyn toteuttamisajankohdaksi isoskoulutuksen siitä syystä, että 

isoskoulutuksessa on mukana myös sellaisia nuoria, jotka eivät välttämättä käy 

nuorten illoissa. Lisäksi totesimme, että nuorten iltojen osallistujamäärät ovat 

olleet melko pieniä syksyn aikana, emmekä olisi välttämättä saaneet sieltä 
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tarpeeksi kattavaa otantaa. Saimme vastauksia 39 kappaletta, eli kaikki sillä 

kerralla isoskoulutuksessa olleet nuoret vastasivat kyselyyn. 62 prosenttia 

vastanneista oli 14–15-vuotiaita, ja 38 prosenttia vastanneista 16–17-vuotiaita. 

  

Kyselyn sai auki helposti lukemalla esillä olevan QR-koodin Snapchatin 

kameralla tai erillisellä lukijalla, ja kantsunurkka.fi -nettisivuille laitettiin myös linkki 

kyselyyn. Kysely suunniteltiin yhdessä työntekijöiden kanssa. Se toteutettiin 

pääasiassa monivalintakyselynä, jossa oli muutama avoin kysymys. 

Monivalintakysymyksiin sai lisätä myös oman vastausvaihtoehdon, jos piti sitä 

tarpeellisena. Sosiaaliseen mediaan ja sen käyttöön liittyvien kysymysten lisäksi 

kysyimme vastaajan ikää sekä sitä, kuinka usein hän käy nuorten illoissa. 

Käytimme kyselyssä Kannelmäen seurakunnan nuorisotyön sosiaalisesta 

mediasta nimeä Kantsunurkka, sillä se on käytössä jo Instagramissa ja 

internetsivuna. Käytämme samaa nimitystä tässä vastausten analyysissä.  

 

Taustakysymyksenä kysyimme nuorilta, mitä sosiaalisen median palveluita he 

itse käyttävät. 97,4 prosenttia vastanneista kertoi käyttävänsä Snapchatia, 94,9 

prosenttia WhatsAppia, 89,7 prosenttia Instagramia ja 79,5 prosenttia YouTubea. 

Facebookin käyttäjiä oli huomattavasti vähemmän eli 43,6 prosenttia 

vastanneista. Vastanneista 20,5 prosenttia kertoi käyttävänsä Twitteriä. Lisäksi 

kaksi vastanneista kertoi käyttävänsä sosiaalista verkkosivustoa Redditiä.  

 

Eniten kannatusta sosiaalisen median kanavista saivat Instagram (90 %) sekä 

Snapchat (72 %). Vastanneista 41 prosenttia kannattivat myös WhatsAppin 

käyttöä. YouTube sai kannatusta 25,6 prosenttia, Facebook 23,1 prosenttia sekä 

Twitter 7,7 prosenttia. Lisäksi yksi vastanneista ehdotti mm. lyhyiden 

musiikkivideoiden tekemiseen tarkoitettua TikTok-sovellusta. 

 

Kysyimme, millaista sisältöä nuoret toivoisivat näkevänsä Kantsunurkan 

kanavilla. Vastanneista 92 prosenttia toivoi näkevänsä kuvia. Instagramin Stories 

–päivityksiä toivoi 67 prosenttia nuorista. Myös tiedottamista toivoi 67 prosenttia 

nuorista. Videot saivat kannatusta 64 prosenttia. Nuorista 44 prosenttia toivoi 

sosiaalisen median kanaville enemmän arkisia päivityksiä työntekijöiltä. 
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Mainoksia Kannelmäen seurakunnan nuorisotyön sosiaalisessa mediassa halusi 

nähdä vain 10 prosenttia vastanneista.  

 

Kannelmäen seurakunnan nuorisotyöhön on perustettu nuorten parlamentti, 

jonka jäsenille on vastikään annettu oikeus päivittää Kantsunurkan Instagram-

tiliä tietyin rajaehdoin. Kysyimme nuorilta, haluaisivatko he itse päivittää 

Kantsunurkan sosiaalista mediaa. Vastanneista 46 prosenttia vastasi ei ja 15 

prosenttia vastasi kyllä. Loput vastanneista vastasivat ”ehkä”.  

 

Kantsunurkan sosiaalisen median päivitykset olivat ns. kasvottomia päivityksiä. 

Tämä tarkoittaa sitä, ettei esimerkiksi työntekijät näy kovinkaan monissa 

päivityksissä. Kysyimme nuorilta, toivoisivatko he henkilökohtaisia päivityksiä 

työntekijöiltä. Vastaukset jakautuivat melko tasan, sillä 49 prosenttia vastasi ei, 

46 prosenttia vastasi kyllä. Kaksi vastanneista olivat vastanneet ”se olis kiva” ja 

”meh”.  

 

Kysyimme nuorilta erikseen Snapchatista. Kannelmäen seurakunnan 

nuorisotyön tiimiläisillä on muutamilla työtä varten tehty Snapchat-tili, mutta he 

eivät käytä tilejä aktiivisesti. Vastanneista 77 prosenttia haluaisi Kantsunurkalle 

oman Snapchat-tilin. Vastanneista 15 prosenttia vastasi ei. Kolme muuta 

vastausta olivat ”ehkä”, ”meh” sekä ”ehkä, ei oikeastaan väliä”.  

 

Kannelmäen seurakunnan nuorisotyön tiimiltä tuli toive kysyä, miltä nuorista 

tuntuu, jos tai kun joku työntekijöistä tai Kantsunurkan somekanavista alkaa 

seurata heitä sosiaalisessa mediassa. Vastausvaihtoehtojen jakauma oli 

seuraavanlainen: 

           Ei haittaa, mutta en kaipaa aktiivisuutta seuraamiseen (66,7 %) 

           Ei haittaa, kaipaan aktiivisuutta (12,8 %) 

           Haittaa, en halua työntekijöiden seuraavan minua (17,9 %) 

           Haittaa, mutta minua ei haittaa, jos työntekijä alkaa seuraamaan (2,6 %) 

 

Kysyimme nuorilta, seuraavatko he jonkun nuorisotyön tiimin työntekijää 

henkilökohtaista tiliä sosiaalisessa mediassa. Työntekijät halusivat tietää, onko 

nuorilla joku perusteltu syy tai miksi heitä kiinnostaa työntekijän henkilökohtainen 
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elämä. Kysymys oli avoin ja siihen sai vastata omin sanoin. Nuorista suurin osa 

vastasi, ettei seuraa lainkaan, neljä vastasi seuraavansa, koska työntekijä oli 

alkanut seurata ensin ja toiset neljä vastasi, ettei seuraa koska ei halua tai ei koe 

tarvetta. Yksi vastasi kyllä, koska haluaa nähdä, millaisia kuvia tilillä on. 

  

Kartoitimme myös nuorten ajatuksia siitä, missä sosiaalisen median 

sovelluksissa nuoret toivoisivat työntekijöiden olevan ja missä ei. Myös tämä 

kysymys oli avoin, ja siihen sai vastata omin sanoin. Viisitoista vastasi, että ei ole 

väliä tai ei tiedä, kaksi sanoi, ettei ole mitään alustaa, missä toivoisi työntekijöiden 

olevan ja yksi toivoi, että Facebookia ei käytettäisi. Kolme toivoi työntekijöiden 

olevan Snapchatissa, kun taas yksi toivoi, että työntekijät eivät käyttäisi em. 

sovellusta. Kolme toivoi myös Instagramia ja yksi toivoi, että Snapchatin ja 

Instagramin lisäksi käytettäisiin YouTubea. Yksi toivoi, että työntekijät käyttäisivät 

mahdollisimman laajasti eri alustoja, jolloin tiedottaminen toimisi mahdollisimman 

hyvin. 

  

Henkilökohtaiset yhteydenotot koettiin helpoimmaksi WhatsAppin välityksellä (79 

%). Tekstiviestiä halusi käyttää 17 prosenttia vastanneista. Yksi vastasi, että 

”kasvotusten on helppo kertoa huolet tmv (=tai muuta vastaavaa).” 

Vastausvaihtoehto ”puhelu” ei saanut kannatusta.  

 

Lopuksi kysyimme, kuinka usein vastaaja käy nuorten illoissa. 51 prosenttia 

vastanneista kertoi käyvänsä satunnaisesti. 41 prosenttia kertoi käyvänsä 

nuorten illoissa viikoittain. 5 prosenttia kertoi käyvänsä kuukausittain ja 2 

prosenttia 2-3 kuukauden välein. 

 

 

6.4 Sosiaalisen median oppaan toteuttaminen 

 

Sosiaalisen median opasta rakentaessamme käytimme materiaalina omaa 

kokemusta ja tietoa, työntekijöiden ja nuorten mielipiteitä sekä sosiaalisen 

median erinäisiä alustoja sekä niiden sisältöjä. Näin saatiin mahdollisimman 

laaja, monialainen ja selkeä kokonaisuus sosiaalisen median työn kehittämistä 

varten. Oppaan tavoitteena oli olla informatiivisen lisäksi havainnollistava, 
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kannustava ja puhekielinen, jotta sitä olisi miellyttävä lukea ja se innostaisi 

kehittämään omaa työskentelyä. Opas toteutettiin siten, että käytettiin 

rennompaa kirjoitustyyliä ja lisättiin kuvia, jotka auttavat lukijaa ymmärtämään 

lukemaansa tekstiä. Emme kirjoittaneet yksityisyydestä oppaaseen kovinkaan 

laajasti, sillä se ei kuulunut Kannelmäen nuorisotyön tiimin sisältötoiveisiin. 

Oppaan nimeksi tuli “Duunari somettaa – someopas”, sillä Kannelmäen 

seurakunnan työntekijät kutsuivat itseään leikillisesti “duunareiksi”.  

 

Nuoret toivoivat enemmän aktiivisuutta Instagramissa ja Snapchatissa, joten 

näitä sovelluksia käsiteltiin oppaassa omina lukuina. Kappaleisiin sisällytettiin 

yksinkertaiset ohjeet, joilla pääsee sovellusten kanssa alkuun ja joita voitaisiin 

hyödyntää myös muilla työaloilla. Lisäksi kirjasimme, miten sovellusta voi 

työpaikalla hyödyntää. Teimme oppaaseen myös ehdotuksia erilaisista 

toimintatavoista, joita voi hyödyntää sosiaalisessa mediassa työpaikalla. Näiden 

ehdotusten pohjalta työntekijä voi lähteä suunnittelemaan omia 

toimintaperiaatteitaan, joilla sosiaalista mediaa työstetään.  

 

Työntekijöiden toiveesta oppaasta tuli sähköinen versio, joka on muokattavissa 

myöhemmin. Opas toteutettiin Microsoft Word -tiedostona, sillä se on tuttu alusta 

työntekijöille, ja formaatin tiedosto oli helppo jakaa yhteiselle verkkoasemalle. 

Word-tiedosto oli myös helppoa muokata visuaalisesti miellyttäväksi. Sosiaalinen 

media muuttuu koko ajan ja vanhat alustat väistyvät uusien tieltä. Tämä tarkoittaa 

sitä, että oppaan sisältö tulee vanhenemaan hyvinkin nopeasti. Työntekijät itse 

sitoutuivat päivittämään opasta jatkossa muita työntekijöitä varten, esimerkiksi 

uusien alustojen osalta. 

 

Työelämän yhteistyökumppanilta saamamme palaute oli suurimmalta osin 

positiivista. Opas herätti kysymyksiä, joita työntekijöiden täytyy käsitellä 

työyhteisössä. Saimme hyvää palautetta oppaan selkeydestä ja siitä, että se on 

helppoa luettavaa myös sellaiselle, jolle sosiaalinen media on vieras asia. 

 

Saimme palautetta siitä, että nuorten toiveet eivät oppaassa näy selkeästi. Emme 

halunneet korostaa liikaa sitä, että tietty olisi nuorten toive, sillä nuoret ja nuorten 
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toiveet vaihtuvat. Kyselyn perusteella selvitetyt nuorten toiveet olivat pohjana 

sille, mitä oppaaseen sisällytettiin. 

 
Opasta ei varsinaisesti päästy testaamaan aikatauluun kohdistuvista syistä, 

mutta saamamme palautteen perusteella se on työntekijöiden tarkoitukseen 

sopiva ja he ovat siihen tyytyväisiä.  
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 POHDINTA 

 

 

Sosiaalisen median merkitys nuorisotyössä on tärkeä, koska nuoret viettävät 

aikaa sosiaalisessa mediassa. Kuten opinnäytetyössä on mainittu eri lähteissä, 

turvallisen aikuisen on oltava siellä, missä nuoretkin ovat. Nuorisotyö on 

kasvatustyötä ja sitä tehdään nuorten turvallisen kasvun edistämiseksi. 

Turvallisia aikuisia tarvitaan niin kasvokkaiseen työhön kuin verkossa tehtävään 

työhön. 

 

Kannelmäen seurakunnassa työntekijät olivat avoimia omaksumaan ja oppimaan 

sosiaalisessa mediassa tehtävää työtä, mutta kaikissa seurakunnissa niin ei ole. 

Kirkon alan työntekijöiden tulisi enemmän ja rohkeammin tutustua sosiaalisen 

median mahdollisuuksiin. Usein työntekijöillä on negatiivinen asenne sosiaalista 

mediaa kohtaan tai sitä pidetään työmäärää lisäävänä taakkana. Sosiaalinen 

media ilmiönä on kuitenkin juurtunut hyvin vahvasti kulttuuriin, joten se kannattaa 

ottaa vastaan enemmän mahdollisuutena kuin uhkana. Verkossa tehtävä työ on 

alue, jossa on mahdollista kokeilla lähes mitä vaan.  

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon some-tiimi mainitsee Sakasti-sivuilla 

Facebookin ja blogin. Vaikka edellä mainitut ovatkin sosiaalisen median eri 

muotoja, herää silti kysymys, onko kirkko perillä sosiaalisen median työn 

tärkeydestä ja kentän laajuudesta. Työntekijöille annetut sosiaalisen median työn 

vinkit koskevat lähinnä Facebookia, joka nykypäivänä alkaa olla vanhentunut 

alusta eikä esimerkiksi nuorisotyön kannalta tärkein sosiaalisen median alusta. 

 

 

7.1 Pohdintaa opinnäytetyön prosessista 

 

Prosessin alkaessa Kannelmäen seurakunnan kanssa noin vuosi sitten olimme 

molemmat innoissamme ajankohtaisesta ja tärkeästä aiheesta. Työn alkuidea oli 

sosiaalisen median strategia tai toimintasuunnitelma, joka olisi tullut koko 

seurakunnalle käyttöön. Päätös sisällön rajaamisesta oli hyvä, sillä koko 

toimintasuunnitelma olisi työnä ollut liian laaja ja se olisi vaatinut viestinnän 
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ammattitaitoa. Duunari somettaa – someopas muodostui näiden rajausten 

summana ja mahdollisti meille sen, että produktiosta tulisi enemmän kannustava 

ja suuntaa antava kokonaisuus esimerkkeineen. 

 

Opinnäytetyö edistyi hyvällä tahdilla. Saimme suunnitelmaan 

kehittämisehdotuksia. Kehittäminen hidastui kesän ajaksi töiden ja 

aikataulullisten haasteiden vuoksi. Syksyllä 2018 suunnitelma vietiin uudelleen 

arvioitavaksi sekä käsikirjoituksen kokoaminen alkoi.  

 

Aihepiiriä käsittelevän kirjallisen materiaalin käsitteleminen oli aikaa vievä 

prosessi, sillä kattava lähteistys varmistaa opinnäytetyön luotettavuuden ja 

perustelee sekä pohjustaa aiheen. Käytimme useita eri lähteitä, jotka 

perustelevat sosiaalisen median hyödyn ja tarpeen nuorisotyössä sekä osaksi 

tarkastelevat sosiaalista mediaa kriittisestä näkökulmasta, esimerkiksi sen 

tuomista riskitekijöistä. Teoriaosuuden valmistuttua toteutimme kyselyiden avulla 

pohjaa sosiaalisen median oppaalle. Nuorisotyön tiimin työntekijät vastasivat 

heille suunnattuun kyselyyn. Nuorille suunnattu palautekysely Kannelmäen 

seurakunnan nuorisotyön sosiaalisesta mediasta oli anonyymi, jolloin nuori voi 

vastata siihen rehellisesti omalla suostumuksellaan. 

 

Oli tärkeää, ettei kenenkään kyselyihin vastanneen henkilöllisyydellä ollut 

merkitystä vastausten luotettavuuteen tai siihen, miten vastauksia hyödynnettiin. 

Työntekijöiden vastauksista poistettiin henkilöllisyys ennen analyysia, ja nuorten 

kysely toteutui täysin anonyymisti. 

 

Teimme tietoisia valintoja sisällön rakentamisesta someoppaaseen. Yksi niistä 

oli visuaalisuus, joka opasta tehdessä oli tärkeä huomioida. Siisti ja selkeä 

kokonaisuus miellyttää lukijaa ja innostaa lukemaan. Opas on kannustava ja 

puhekielinen kokonaisuus, joka sisältää paljon käytännön esimerkkejä ja kuvia. 

Kieliasun on tarkoitus innostaa työntekijää lukemaan someopasta ja pohtimaan 

sen sisältöä. Näin sisältö ei tunnu liian raskaalta tai vaikeaselkoiselta 

työntekijälle. Kuvat auttavat työntekijää ymmärtämään lukemaansa tekstiä. 
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Työssäjaksaminen oli yksi tärkeä näkökulma. Emme halunneet lisätä 

työntekijöiden työtaakkaa, vaan kehittää jo olemassa olevaa työtä niin, että siitä 

tulisi osa työarjen rutiinia. Työntekijöiden hyvinvointi oli meille tärkeä näkökulma. 

Sovellukset, joita käsitellään tarkemmin oppaassa, valikoituivat nimenomaan 

kohderyhmän ja tarpeen mukaisesti. Käsitellyt sovellukset olivat Snapchat, 

Instagram ja Youtube. Perustoimintojen esittelyn lisäksi annoimme esimerkkejä, 

mihin kaikkeen sovelluksia voi hyödyntää. Oppaassa heräteltiin ajattelemaan 

strategista työskentelyä ja pitkäaikaista tavoitteellisuutta sometyöskentelyssä. 

Usein sosiaalinen media on hetkessä elämistä ja niiden hetkien jakamista, jolloin 

strategisuus saattaa unohtua. Yksityisyyteen liittyviä asioita oppaassa ei 

käsitelty, sillä se ei ollut työntekijöiden mielestä olennaista. Työntekijät tietävät, 

että yksityisyyteen liittyvät työskentelyperiaatteet koskevat niin kasvokkain 

tehtävää työtä kuin verkossa tapahtuvaa työtä. 

 

Someopas vastaa sitä, mitä tavoittelimme ja on visuaalisesti miellyttävä. 

Oppaasta tuli informatiivinen ja kattava. Tavoite oppaan kannustavasta otteesta 

onnistui hyvin sekä omasta että työelämänyhteiskumppanin mielestä. 

Someoppaassa on paljon mahdollisuuksia kehittämiselle ja jatkojalostamiselle. 

Aihe on laaja ja jatkuvasti muuttuva, joten uusia näkökulmia työhön tulee koko 

ajan. Sosiaalisen median kenttä nuorisotyössä on vielä pieni ja harmaata aluetta, 

joten tutkimukselle ja kehittämiselle tilaa sekä tarvetta. 

 

Sosiaalinen media on aiheena ajankohtainen ja tärkeä, mutta oppaan sisällön 

ajankohtaisuuden ylläpitäminen on haastavaa. Vastuu oppaan päivittämisestä 

jää työntekijöille, jotka itse siihen sitoutuvat.  Jo julkaisuvaiheessa 

opinnäytetyössämme on vanhentunutta tietoa. Edellä mainitusta syystä kriittinen 

tarkastelu työtä lukiessa on tärkeää. 

 

Prosessin aikana opimme suunnitelmallisen työn merkityksen. Työn ideointi, 

suunnittelu ja toteutus on tehty yhdessä sopien, kokeillen sekä pohtien. Ilman 

selkeää suunnittelua ja yhdessä käytyä kriittistä pohdintaa työ olisi jäänyt 

vajaaksi. 
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Sosiaalisen median merkitys nuorisotyössä on avautunut uudella tavalla. Vaikka 

olemme opiskeluiden alusta asti ollut kiinnostuneita sosiaalisesta mediasta ja 

siitä, miten sitä voi hyödyntää työssä niin sosionomina kuin kirkon 

nuorisotyönohjaajana. Vasta opinnäytetyöprosessin aikana olemme 

ymmärtäneet, miten iso mahdollisuus sosiaalinen media on työntekijälle. 

Sosiaaliseen mediaan syventyminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä, mutta antaa 

myös tilaa käyttää omaa luovuutta ja persoonaa. 
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LIITE 1. Kartoituskysely Kannelmäen nuorisotyön tiimille 

 

1.     Mitä sosiaalisen median väyliä käytätte?  

  

2.     Kuinka paljon työssänne käytätte sosiaalista mediaa?  

  

3.     Minkä koette haastavaksi tai ongelmaksi sosiaalisen median käytössä 

työntekijänä?  

-> Mitä toivoisitte tavoittavan sosiaalisen median käytöllä?  

  

4. Oletteko kysyneet nuorilta/seurakuntalaisilta heidän toiveistaan median 

suhteen?  

  

5. Onko sosiaalisen median käyttö teille tuttua? Käytättekö sosiaalista mediaa 

myös työn ulkopuolella?  

  

6. Onko teillä ollut sosiaalisen median käytön suhteen minkäänlaisia koulutuksia 

tai kursseja työn puolesta?  

  

7. Käytättekö sosiaalista mediaa vain seurakuntalaisten kohtaamiseen vai 

teettekö sosiaalisen median kautta myös yhteistyötä eri seurakuntien, kunnan tai 

organisaatioiden kanssa? 

  

8. Oletteko mahdollisesti halukkaita opetella hyödyntämään jotain uutta 

sosiaalisen median alustaa?   
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LIITE 2. Kartoituskysely Kannelmäen seurakunnan nuorille 
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LIITE 3. LOPULLINEN TUOTOS: Duunari somettaa – someopas 
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