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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on kehittää uusi opas sosionomeille ja muille sosiaali- ja 

terveysalalla työskenteleville, jotka työskentelevät erityisesti vaikeasti tavoitettavissa ole-

vien 18-29-vuotiaiden nuorten aikuisten parissa. Oppaan aiheena on vaikeasti tavoitet-

tavissa olevien nuorten aikuisten osallistaminen verkossa. Käyn oppaassa läpi erilaisia 

tapoja tavoittaa nuoria verkossa ja miten heidät voidaan saada osallistumaan ja vaikut-

tamaan yhteiskunnallisiin asioihin. Opas käsittelee verkkopohjaista osallistamista. 

Opinnäytetyö pohjautuu CoSIE (Co-creation of Service Innovation of Europe) -hankkee-

seen. CoSIE -hankkeen tarkoituksena on pyrkiä etsimään julkisen sektorin kehittämistyö-

hön uusia ideoita ja luoda asiakaslähtöisiä palveluita. Hankkeessa hyödynnetään digitalisaa-

tiota monipuolisesti palvelutarpeiden huomaamisessa, palveluiden luomisessa sekä kansa-

laisten osallistamisessa. Tavoitteena on lisätä julkisen sektorin uudistumismahdollisuuksia 

sekä nopeuttaa asiakaslähtöisten palveluinnovaatioiden kehittämistä. Suomessa kohderyh-

mänä ovat vaikeasti tavoitettavissa olevat nuoret aikuiset, joilla ei ole opiskelu- tai työpaik-

kaa. (Turun ammattikorkeakoulu 2018.) 

Kehittämistehtävän aihe on hyvin tarpeellinen ja ajankohtainen, sillä viime aikoina on alettu 

miettimään enemmän sitä, miten kansalaiset pystyisivät itse vaikuttamaan heille tarjottaviin 

palveluihin. Kansalaisille halutaan saada lisää vastuuta ja heille pyritään antamaan lisää vai-

kutusmahdollisuuksia oman hyvinvointinsa toteuttamisessa. (Merikivi ym. 2011, 76.) Joitakin 

nuoria voi olla hankalaa tavoittaa erinäisistä syistä. Joillain heistä ei välttämättä ole koulu-

paikkaa, töitä, harrastuksia tai kavereita. Ja jotkut heistä eivät ole minkään palvelujen piirissä. 

He voivat tuntea olevansa yhteiskunnan ulkopuolella. Sosiaalisen median käyttö osallistami-

sessa voi näin ollen olla hyvä keino tavoittaa esimerkiksi näitä vaikeasti tavoitettavissa olevia 

nuoria. Oppaan tarkoitus on auttaa CoSIE-hankkeen työntekijöitä, ja muita vaikeasti tavoitet-

tavissa olevien nuorten ja nuorten aikuisten parissa työskenteleviä verkossa osallistami-

sessa. Opas tullaan luovuttamaan CoSIE-hankkeen käyttöön.  
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2 VAIKEASTI TAVOITETTAVISSA OLEVAT NUORET 

Vaikeasti tavoitettavissa olevat nuoret ovat nuoria, jotka eivät välttämättä kuulu palvelui-

den piiriin, eivätkä hae itse apua ongelmiinsa. Heillä saattaa olla monia haasteita ja on-

gelmia elämässään. He saattavat olla jääneet ilman opiskelu- tai työpaikkaa ja he voivat 

olla sosiaalisesti vetäytyneitä. Kohderyhmänä vaikeasti tavoitettavissa olevat nuoret on 

haastava, sillä heillä on kaikilla yksilöllisiä haasteita elämässään. Heitä voi olla myös 

vaikeaa löytää ja auttaa oikealla tavalla. 

Osallistuin syksyllä 2018 TKI-projektiharjoitteluun, jossa tarkoituksenamme oli haasta-

tella turkulaisia ilman työ- ja opiskelupaikkaa olevia 18-29-vuotiaita nuoria aikuisia vide-

oinnin avulla. Kysyimme heiltä erilaisia kysymyksiä esimerkiksi, että millaista heidän elä-

mänsä on sillä hetkellä. Videohaastattelujen tarkoituksena oli saada nuorten ääni kuulu-

viin Turun kaupungin sosiaalipalvelujen kehittämisessä. Projektista saaduista videoista 

tehtiin lopulta kooste, joka lähetettiin kaupungin valtuustolle. Havaitsin haastatteluja teh-

dessäni, kuinka nuoret jakaantuivat neljään eri ryhmään: 1) tarkoitus ja työkalut, 2) ei 

tarkoitusta eikä työkaluja, 3) ei tarkoitusta eikä työkaluja ja satunnaisia esteitä ja 4) tar-

koitus, mutta ei työkaluja ja satunnaisia esteitä.  

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvilla nuorilla oli tarkoitus ja työkalut. Heillä saattoi esimer-

kiksi olla suunnitelma siitä, mitä he haluavat tehdä tulevaisuudessa, ja he olivat kykene-

viä esimerkiksi opiskelemaan, jotta he voisivat päästä kouluun. Toisella ryhmällä ei ollut 

tarkoitusta, eikä työkaluja. Heillä ei ollut oikein päämäärää, eikä tietoa siitä, mitä he ha-

luavat tehdä elämässään. Heillä ei ollut myöskään tarvittavaa tietoa, taitoa tai halua 

saada työ- tai opiskelupaikka. Kolmannella ryhmällä ei ollut tarkoitusta eikä työkaluja ja 

heillä oli lisäksi satunnaisia esteitä. Näitä satunnaisia esteitä olivat esimerkiksi runsas 

päihteiden käyttö. Viimeisellä ryhmällä oli tarkoitus, mutta ei työkaluja ja lisäksi heillä oli 

satunnaisia esteitä. He tiesivät, mitä haluavat tehdä, mutta eivät ole vielä kyenneet saa-

vuttamaan tavoitteitaan esimerkiksi päihdeongelman takia.  

NEET -nuoret (not in employment, education or training) ovat nuoria, joilla ei ole työ- tai 

opiskelupaikkaa. He eivät kuitenkaan välttämättä pyri välttelemään sosiaalisia kontak-

teja, niin kuin sosiaalisesti vetäytyneet. (Haasio 2018, 23). NEET -käsite viittasi ennen 

alle 18-vuotiaisiin nuoriin, jotka olivat syrjäytyneet työmarkkinoilta. Nyt kuitenkin käsite 

on laajentunut suurempaan joukkoon nuoria aikuisia. Joukkoon mahtuu myös ne nuoret 

aikuiset, jotka ovat aktiivisesti etsimässä työtä. Käsitteen kohderyhmän laajenemisesta 
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ollaan väitelty, että se saattaa hämärtää näkemystämme siitä, missä määrin nuorten ve-

täytyminen ja tyytymättömyys jatkuu. (Maguire 2015, 533.)  

Vailla opiskelupaikkaa ja töitä olevilla etenkin 17-18-vuotiailla nuorilla on suurempi riski 

psyykkisiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Monien NEET-vuosien omaavilla henkilöillä on 

myös tilastollisesti enemmän rikostuomioita, psykiatrian poliklinikkakäyntejä ja psyyken-

lääkkeiden ostoja. Vailla työ- ja opiskelupaikkaa olevista nuorista enemmistö on miehiä, 

enintään peruskoulun käyneitä. Monet heistä tulevat perheistä, joiden sosioekonominen 

asema on luokkayhteiskunnan pohjalla. (Kellokumpu 2017, 9.) 

Kaikista 15-29-vuotiaista Suomalaisista nuorista NEET-nuoria oli vuonna 2008 yhdeksän 

prosenttia. Luku kasvoi vuoteen 2015 mennessä kahteentoista prosenttiin. NEET-indi-

kaattori ei kuitenkaan kerro tarkasti siitä, että onko nuorella valmiiksi jo jokin tutkinto, vai 

onko hän suorittanut ainoastaan peruskoulun tai jättänyt sen kesken. (Alatalo ym. 2017, 

21-22.) Vuonna 2017 Suomen 15-29-vuotiaista nuorista 12,6% oli vailla työ- ja opiskelu-

paikkaa. OECD:n tutkimukseen osallistuneiden 37:n maiden keskiarvo NEET-nuorista 

oli 13,2%. Eniten NEET-nuoria oli Etelä-Afrikassa, jossa vastaava prosentti oli 37,2% ja 

alhaisin prosentti 4,9% oli Islannilla. (OECD 2018.) Tästä voidaan huomata, että vailla 

työtä ja opiskelupaikkaa olevien nuorten määrä on ollut jatkuvassa kasvussa vuosina 

2008-2017. Suomessa tilanne on kuitenkin keskiarvoa hieman parempi, kun verrataan 

muihin tutkimukseen osallistuneihin maihin. 

NEET -status on yhteydessä muun muassa: jatkokoulutuksen puutteeseen, mielenter-

veys- ja päihdeongelmiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Monilla nuorilla on kuitenkin tämä sta-

tus jossain kohtaa nuoruuttaan. He saattavat esimerkiksi olla pitämässä välivuotta opis-

keluista ja lukemassa pääsykokeisiin. Kaikki NEET-nuoret eivät siis ole syrjäytyneitä. 

Lyhytkin ajanjakso ilman koulupaikkaa tai töitä on kuitenkin riski hyvinvoinnille. Tilasto-

keskuksen tutkimuksen mukaan vailla työtä ja opiskelupaikkaa olevilla nuorilla on muun 

muassa enemmän teiniraskauksia ja rikostuomioita, kuin muilla nuorilla. (Tilastokeskus 

2016.) Lyhyt jakso ilman opiskelu- ja työpaikkaa voi kuitenkin helposti muuttua pidempi 

aikaiseksi jaksoksi. Ihmiset voivat helposti tottua elämäänsä toimeentulotuen varassa. 

Heidän kynnys hakea opiskelupaikkaa tai töitä voi myös kasvaa ajan kuluessa. 

NEET-nuoret eivät kuitenkaan muodosta yhtenäistä ryhmää, sillä heidän tilanteensa ja 

tarpeensa ovat erilaisia. Nuoria ollaan kuitenkin jaoteltu kolmeen eri ryhmään heidän 

koulutuksensa, työkokemuksensa sekä elämäntilanteensa ja -historiansa mukaan. En-

simmäinen ryhmä on ”elämän kolhimat”, jossa nuoren elämässä on erilaisia tekijöitä, 
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jotka vaikeuttavat opiskelemis- ja työmahdollisuuksia. Näitä ongelmia voivat olla esimer-

kiksi: asunnottomuus, päihde- ja mielenterveysongelmat, terveysongelmat, oppimisvai-

keudet, suuret elämänmuutokset ja läheisten tuen puute. Nämä ongelmat ovat kuitenkin 

yleisiä, mutta tähän ryhmään kuuluvilla nuorilla ongelman hoitaminen on pääprioriteetti 

ennen opiskeluihin tai töihin lähtemistä. Toinen ryhmä on ”puolivalmiit”. He ovat aloitta-

neet jo jotkin opinnot, mutta ovat sitten syystä tai toisesta keskeyttäneet ne. Heillä on 

kuitenkin kiinnostusta ja valmiuksia aloittaa opinnot uudelleen tai hankkia itselleen työ-

paikka. Viimeisessä ryhmässä olevilla nuorilla eli ”taantuman uhrit” -ryhmän nuorilla on 

koulutus, työkokemusta ja motivaatiota. Heille ei kuitenkaan ole tarjolla koulutusta vas-

taavaa työtä lähialueilla. (Aaltonen ym. 2015, 76-77.) 

Meksikossa tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin, että miksi NEET-nuoret ovat saaneet sta-

tuksensa. Tutkimukseen osallistui 1071 kohderyhmäläistä, jotka olivat 19-26-vuotiaita. 

Heidät haastateltiin yksitellen heidän kotonaan Meksikolaisten nuorten mielenterveysky-

selyn yhteydessä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että 62% vastaajalle syy NEET-nuorena ole-

miselle olivat kotityöt. Heistä 99% oli naisia, joista 81,7% oli naimisissa. Toiseksi merkit-

tävin syy 13,7% sanoi, että he eivät pystyneet löytämään töitä tai pääsemään opiskele-

maan. 12,6% vastaajista sanoi olevansa NEET omasta tahdostaan. Heistä 69% oli nai-

sia, jotka eivät yleensä olleet naimisissa tai saaneet lapsia. He asuivat yleensä vanhem-

piensa luona. 9% vastanneista ilmoitti olevansa NEET, koska he eivät tienneet, mitä 

tehdä elämällänsä. Tässä ryhmässä oli eniten taipumusta mielenterveydellisiin ongel-

miin ja itsemurha-ajatuksiin. Tutkimuksessa ei kuitenkaan otettu huomioon, että kuinka 

kauan nuoret ovat olleet NEET-nuoria, joka voi vaikuttaa saatuihin tuloksiin. (Gutierrez-

Garcia, Benjet & Borges ym. 2018. 8-9.) Tutkimuksen tuloksista voidaan huomata, 

kuinka paljon kulttuurilla on merkitystä työ- ja opiskelupaikan vailla jäämisen syyksi. Tut-

kimuksen tuloksia ei siis voida pitää yleispätevinä kaikissa maissa. 

Ihmiset ovat ohjelmoituja kommunikoimaan toistensa kanssa, etenkin, kun he kokevat 

stressiä. Haasteiden ja vastoinkäymisten läpi käyminen yksin, ilman emotionaalista tu-

kea, voi lisätä ahdistusta ja heikentää meidän selviytymiskykyä. On tutkittu, että yksinäi-

syys muun muassa lisää stressihormoneja kehossa, johtaa huono laatuiseen uneen, 

alentaa vastustuskykyä ja lisää mielenterveysongelmia. (McAndrew 2016.) Esimerkkinä 

tästä on nuoren siirtyminen peruskoulusta toisen asteen opintoihin. Nuorta voi jännittää 

uuteen kouluun, ja uudelle luokalle meneminen. Hän ei välttämättä tunne uudelta luo-

kalta ketään. Tämä voi lisätä todella paljon ahdistusta oppilaalle. Ahdistusta voi lievittää 

kuitenkin puhuminen asiasta jollekin. 
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Sosiaalinen vetäytyminen tarkoittaa sitä, että nuori pyrkii eristäytymään yhteiskunnasta 

sekä hän kokee itsensä ainakin jollakin tapaa yksinäiseksi. Sosiaalisesti vetäytyneet 

nuoret ovat huomaamattomia ja syrjäytyneitä henkilöitä, jotka eristäytyvät muusta maa-

ilmasta. He eivät yleensä ole niin sanottuja ongelmanuoria, jotka riehuvat kaduilla ja te-

kevät rikoksia, vaan he oleilevat useimmiten omissa kodeissaan muiden näkymättö-

missä. Tämä tekee heidän auttamisestaan haasteellista. (Haasio 2018, 15.) Kellokumpu 

mainitsee termin olevan kuitenkin ongelmallinen, sillä se antaa vaikutelman, että nuori 

olisi sosiaalisesti vetäytynyt omien valintojensa seurauksesta. Nuori on voinut ajautua 

siihen tilaan monien eri syiden takia. (Kellokumpu 2017, 12). Näitä syitä voivat olla esi-

merkiksi kiusatuksi joutuminen, köyhyys, sairaudet tai heikot sosiaaliset taidot. 

Sosiaalinen vetäytyminen voidaan myös määritellä kolmen eri ulottuvuuden risteymäksi. 

Ensimmäisessä ulottuvuudessa sosiaalinen vetäytyminen määritellään suhteessa ai-

kaan ja paikkaan. Nuoret viettävät yleensä suurimman osan ajastaan kotona. Vain pieni 

osa sosiaalisesti vetäytyneistä nuorista ovat täysin kotiinsa eristäytyneitä. Nuoret saat-

tavat myös viettää aikaa esimerkiksi ulkona tai ostoskeskuksissa. Sosiaalinen vetäyty-

minen voidaan määritellä myös sen ajallisen pituuden mukaan esimerkiksi: väliai-

kaiseksi, kausiluontoiseksi tai pitkittyneeksi. Toisessa ulottuvuudessa nuorella ei ole 

koulu- tai työpaikkaa, eli hänet luokitellaan NEET-nuoreksi. Kolmannessa ulottuvuu-

dessa nuorella ei joko ole perheen ulkopuolisia sosiaalisia suhteita tai niitä on vain to-

della vähän. Kellokumpu kyseenalaistaa tässä osa-alueessa kuitenkin perhesuhteiden 

rajaamisen sosiaalisten suhteiden ulkopuolelle. (Kellokumpu 2017, 13.) 

”Sosiaalisesti vetäytynyt” -käsitettä ei ole vielä käytetty kovinkaan paljoa, ja se usein se-

koitetaan ”syrjäytynyt” -käsitteen kanssa. Pitää kuitenkin ottaa huomioon, että syrjäyty-

minen ja sosiaalinen vetäytyminen on kaksi eri käsitettä. Sosiaalisesti vetäytynyt henkilö 

on aina syrjäytynyt, mutta syrjäytynyt henkilö ei aina ole sosiaalisesti vetäytynyt. Syrjäy-

tyneellä henkilöllä saattaa olla hyviä ihmissuhteita, mutta sosiaalisesti vetäytyneellä ei 

ole pääsääntöisesti ollenkaan ystäviä. Sosiaalisessa vetäytymisessä on myös erilaisia 

tasoja. Lievästi sosiaalisesti vetäytyneet nuoret yrittävät saada välttämättömät asiat hoi-

detuiksi, vaikka se vaatisi heitä lähtemään kodin ulkopuolelle. Äärimmäisissä tapauk-

sissa kotoa ei lähdetä muuten, kuin korkeintaan kauppaan ostamaan ruokaa. Sosiaali-

nen vetäytyminen voidaan jakaa omaehtoiseen ja esimerkiksi mielenterveydellisestä 

syystä johtuvaan sosiaaliseen vetäytymiseen. (Haasio 2018, 15-16.) Sosiaalisesti vetäy-

tyneellä henkilöllä voi siis olla erilaisia ongelmia vetäytymisen taustalla, tai sitten ongel-

mat ovat voineet tulla seurauksena sosiaaliselle vetäytymiselle. 
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Moniongelmaisuudella tarkoitetaan sitä, että henkilölle on kasautunut syystä tai toisesta 

ongelmia, jotka vaikuttavat häneen samanaikaisesti. Yksi moniongelmaisuutta aiheut-

tava tekijä on köyhyys. Se voi periytyä helposti sukupolvelta toiselle. Yli viisi vuotta toi-

meentulotukea saaneiden vanhempien lapsista jopa 70 prosenttia sai toimeentulotukea 

jossakin elämänsä vaiheessa. Köyhyyskulttuuri ja huono-osaisuus ovat kuitenkin aineel-

lista köyhyyttä periytyvämpiä. Köyhyyskulttuurilla tarkoitetaan vanhempien lapsilleen siir-

tämiä tai lasten itsensä otaksumia tapoja, asenteita ja tulevaisuuden odotteita. (Isola & 

Suominen 2016, 67). Köyhyyttä ennakoi myös kouluttautumattomuus, sillä se voi han-

kaloittaa työpaikan löytymistä. Putoaminen työmarkkinoilta voi luoda isomman kynnyk-

sen palata takaisin työelämään, koska työkyky voi olla rappeutunut. Pitkittyvään köyhyy-

teen ja työttömyyteen voi liittyä myös terveydellisiä haittoja. Sosiaalinen kanssakäymi-

nen ja vastavuoroisten ihmissuhteiden ylläpito voivat olla haastavia asioita esimerkiksi 

alhaisen tulotason, alemmuuden tai häpeän tunteen takia. Köyhyyden tuoma stressi ja 

alhainen toimeentulo voivat altistaa mielenterveys ja päihdeongelmille, jotka voivat puo-

lestaan johtaa ihmissuhdeongelmiin. (Isola & Suominen 2016, 35-37.) Alemman tulota-

son omaava henkilö voi esimerkiksi tuntea häpeää, jos joku hänen kavereistaan pyytää 

häntä elokuviin, ja hänellä ei ole varaa lähteä mukaan. Hän voi siis tästä syystä mie-

luummin viettää aikaa sellaisten ihmisten kanssa, jotka omaavat samanlaisen elämänti-

lanteen. Samoin päihdeongelmista kärsivät ihmiset viettävät usein aikaa muiden päihde-

ongelmista kärsivien kanssa. 

Asunnottomuus on myös suuri ongelma, joka koskettaa monia nuoria. Asumisen rahoi-

tus- ja kehittämiskeskuksen asunnottomuus selvityksessä kävi ilmi, että Suomessa oli 

vuoden 2016 lopussa 6650 yksin elävää asunnotonta ja 325 perhettä. Heistä jopa 1400 

oli nuoria. Kaikista asunnottomista joka neljäs oli alle 25-vuotiaita. Asunnottomia arvel-

laan olevan enemmän, kuin tutkimukset kertovat, sillä asunnottomuus on välillä varsin 

piilevä ongelma, jota on hankalaa tutkia. (Pyyvaara & Timonen 2017, 10.) Asunnottomilla 

on usein myös muita ongelmia. Heillä voi olla esimerkiksi päihde- ja mielenterveys on-

gelmia, varastelua, velkaantumista, valehtelemista ja itsensä myymistä. (Pyyvaara& Ti-

monen 2017, 36).  

Pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut jatkuvassa kasvussa. Vuonna 2016 heitä oli Suo-

messa yhteensä 252 000, joka on kymmenen prosenttia enemmän, kun sitä edeltävänä 

vuotena. (Isola & Suominen 2016, 58.) Nykyään nuorten ammatinvalinta on monimut-

kaistunut. Ennen nuoret yleensä seurasivat vanhempiensa jalanjälkiä valitsemalla sa-

man ammatin, kuin hekin. Nykyään monet nuoret vaihtavat alaa, sillä he ajattelevat alan 
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olevan heille väärä. Toisille ammatinvalinta on helppoa, ja toiset kokevat sen todella 

haastavaksi. Nuorilla ei välttämättä ole kovin vahvaa käsitystä opiskeltavasta alasta. 

Työttömyysriski kasvaa huomattavasti, jos nuorella ei ole mitään tutkintoa. Ainoastaan 

peruskoulun suorittaneilla nuorilla on kolminkertainen riski jäädä työttömäksi, kuin nuo-

rella, jolla on jokin ammatillinen tutkinto. (Leväsaari 2017, 14.) Tämä on voinut osaltaan 

vaikuttaa pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun. Niiden määrä on ollut nimittäin jatkuvassa 

kasvussa. Vuonna 2016 heitä oli Suomessa yhteensä 252 000, joka on kymmenen pro-

senttia enemmän, kuin sitä edeltävänä vuotena. (Isola & Suominen 2016, 58). 

Monet ongelmat voivat olla esteenä nuorten kiinnittymiselle opiskelupaikkaan. Näitä on-

gelmia voivat olla esimerkiksi: oppimisvaikeudet, haasteet arjen hallinnassa, päihteet, 

mielenterveydelliset ongelmat ja puutteelliset vuorovaikutustaidot. Oppilaalla mahdolli-

sesti olevat negatiiviset oppimiseen liittyvät kokemukset voivat myös kasautuessaan ai-

heuttaa motivaation puutetta. Nuoresta saattaa tuntua, että on helpompaa väistää vai-

keudet, kuin kohdata ne. Opintojen keskeyttämisessä on myös positiivinen puoli. Nuori 

saattaa löytää sitä kautta itselleen uuden alan, joka kiinnostaisi häntä. (Laamanen 2018, 

1.) Nuori kuitenkin saattaa tarvita paljon tukea keskeyttäessään opinnot. On myös tär-

keää, että nuori löytää jotain tekemistä sille ajalle, jolloin hän pohtii uusia työ- tai opiske-

lumahdollisuuksia. Tavoitteiden asettaminen on myös tärkeää, jotta nuori ei jätä työ- ja 

opiskelupaikan hakemista johonkin hamaan tulevaisuuteen.  

Moniongelmaisuus on monisyinen ongelma. Esimerkiksi kaikkia päihderiippuvuuteen 

johtavia syitä ei vielä edes tunneta. Sairastuminen päihderiippuvuuteen ei johdu pelkäs-

tään yksilön omista ominaisuuksista ja valinnoista, vaan siihen vaikuttavat myös ympä-

ristölliset ja yhteiskunnalliset tekijät. Perimä selittää vain noin 50% päihdeongelmista. 

Jos ympäristöolosuhteet tukevat päihteiden käyttöä, niin lähes kaikki nuoret, joilla on 

taipumusta kehittää päihdeongelma, hyvin todennäköisesti myös kehittävät sen. (Pyy-

vaara & Timonen 2017, 55.) 
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3 OSALLISTAMINEN VERKOSSA 

3.1 Osallisuus, osattomuus ja osallistaminen 

Osallisuus on moniportainen ja -syinen kuulumisen, tekemisen ja tuntemisen koko-

naisuus. Siinä keskeisessä asemassa ovat kuulluksi tuleminen, luottamus ja sitoutunei-

suus. Se on subjektiivinen eli yksilöllinen tunne tai kokemus kuulumisesta yhteisöön ja 

yhteiskuntaan. (Jämsen & Pyykkönen 2014, 9.) Osallisuus on yksi keskeisistä käsitteistä 

sosiaalialalla. Se on myös tärkeä yhteiskunnallinen tavoite, jolla pyritään löytämään rat-

kaisuja erilaisille yhteiskunnallisille- ja sosiaalisille ongelmille. Osallisuus -käsite sekoite-

taan välillä osallistumisen -käsitteeseen. Osallistumisella tarkoitetaan mukanaoloa. 

Osallisuuteen liittyy yleensä oletus siitä, että yksilö on mukana esim. palveluprosessissa 

ja hänen toiminnallaan on jokin merkitys. Osallistumalla voi kuitenkin kokea osallisuutta. 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa yksilön osallisuutta painotetaan syrjäytymisnäkökulman 

kannalta. Osallisuutta voidaan pitää syrjäytymisen vastakohtana, sillä siihen liittyy mu-

kanaoloa, aktiivisuutta, vaikuttamista ja toimijuutta. Osallisuuden kehittäminen on erityi-

sen tärkeää ihmisille, joilla on esimerkiksi työttömyyttä, päihde- ja mielenterveysongel-

mia tai ongelmia toimeentulossa. (Romakkaniemi ym. 2018, 15.) Osallisuus luo kuulu-

vuuden tunnetta, joka vahvistaa ihmisen omanarvon tuntoa. Ihmiset tarvitsevat yhteen-

kuuluvuuden tunnetta ja arvostusta, jotta he voisivat hyvin. 

Sosiaalityön tärkeänä tavoitteena on kohdella asiakasta omia tarkoituksiaan toteutta-

vana aktiivisena toimijana, jossa asiakkaan osallisuus häneen liittyvään päätöksente-

koon painottuu. Yksilötasolla osallisuus tarkoittaa oikeutta olla mukana itseään koske-

vassa päätöksenteossa. Yhteiskunta tasolla se tarkoittaa tukemista yksilöitä integroitu-

maan yhteiskuntaan, vähentää stigmatisoitumista eli leimaantumista ja syrjintää. Palve-

lujärjestelmän näkökannalta osallisuus liittyy tarpeeseen kehittää laadukkaita, asiakkai-

den tarpeita ja toiveita täyttäviä palveluita. (Romakkaniemi ym. 2018, 15-16.) 

Osattomuudella tarkoitetaan sitä, että ihmisellä ei ole yhteyksiä kaikkien yhteisiin aineel-

lisiin ja aineettomiin resursseihin. Siihen kuuluu myös se, että yksilö on menettänyt yh-

teyden voimavaroihinsa turvattoman tai vaikean kasvu- tai elinympäristönsä takia. (Isola 

& Suominen, 2016, 39.) Osallisuuden kolmeen ulottuvuuteen kuuluvat: riittävä toimeen-

tulo ja hyvinvointi, toiminnallinen osallisuus sekä yhteisöihin kuuluminen ja jäsenyys. 

Puutteet näissä osa-alueissa voivat johtaa osallisuuden heikentymiseen ja 
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syrjäytymisriskin kasvuun. Syrjäytymistä voidaan pitää yhteiskunnan ulkopuolelle jäämi-

senä. Siihen yleensä liittyy taloudellista, sosiaalista ja terveydellistä osattomuutta ja 

eriarvoisuutta. Myös heikoksi koettu elämänlaatu voi lisätä osattomuuden kokemusta. 

(Thl 2017.)  

Osallistaminen on keino, jonka avulla pyritään aktivoimaan ja kannustamaan ihmisiä 

osallistumaan. Yhteiskunnassa kansalaisia vaaditaan tai kehotetaan osallistumaan eri-

laisiin yhteiskunnallisiin toimiin ja hankkeisiin, esimerkiksi äänestämiseen ja työn hake-

miseen. Osallistamisessa yksilön halua ja motivaatiota pyritään herättelemään, eli se ei 

kumpua yksilössä itsessään. (Jämsen & Pyykkönen 2014, 35.) Yksi keino, jota on käy-

tetty ihmisten osallistamiseen, on houkuttelemalla heitä esimerkiksi Kela-etuuden avulla 

työkokeiluihin tai opiskelemaan. Toinen esimerkki osallistamisesta on eduskuntavaalit, 

joissa ehdokkaat tarjoavat äänestäjille kaduilla joitain esineitä tai syötävää. He yrittävät 

saada näin kansalaisia äänestämään heitä. 

 

3.2 Internet toimintaympäristönä 

Internetin maailma tarjoaa nuorelle toimintaympäristön erilaisten identiteettien kokeile-

miseen ja esittämiseen. Nuoret voivat myös kokeilla siellä monipuolisia vuorovaikutuk-

sen tapoja ja saada lisää yhteisöllisyyden kokemuksia. (Verke 2015, 21). Verkkokulttuuri 

on nuorille eniten tekemistä ja ilmaisua. Verkossa voidaan muun muassa pelata, blogata, 

luoda tai ylläpitää sosiaalisia suhteita, tuoda esille omaa identiteettiä ja vaihtaa mielipi-

teitä. Verkossa toimiessa pitää kuitenkin ottaa huomioon, että nuorten internetin käyttö 

on hyvin yksilöllistä. Verkon käyttötavat ja teknologia kehittyy nopeasti, joten nuorisoalan 

toimijoiden pitäisi päivittää jatkuvasti osaamistaan ja keksiä uusia keinoja toimia nuorten 

kanssa heidän muuttuvassa toimintaympäristössään. (Verke 2015, 23.) Sovelluksiin ja 

verkkosivustoille tulee myös jatkuvasti uusien päivityksien mukana uusia ominaisuuksia, 

joihin kannattaa myös perehtyä, jotta pysyy ajan tasalla. 

Verkkonuorisotyön viisi pilaria:  

1. Demokratia pilari= Tavoitteena saada nuorille vahvempi kapasiteetti toimia kan-

salaisina. Tämä voidaan saavuttaa luomalla erilaisia oppimisympäristöjä nuori-

sotyön saralla, joissa harjoitellaan demokraattista päätöksentekoa.  



14 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Eva Lehtimäki 

2. Pedagoginen pilari= Nuorisotyön tulisi vahvistaa nuorten kasvua ja tukea heidän 

kykyjään.  

3. Julkisen terveyden pilari= Nuorten parissa työskentelevien pitäisi kannustaa nuo-

ria terveellisiin elämäntapoihin, ja suojella heitä terveyttä uhkaavilta tekijöiltä. 

4. Kulttuurinen pilari= Nuorisotyöntekijöiden tulisi auttaa nuoria löytämään keinoja 

ilmaista itseään. Heidän pitäisi olla tietoisi erilaisista nuorten elämässä vallitse-

vista kulttuurisista tekijöistä. 

5. Sosiaalipolitiikka pilari= Korostaa nuorisotyön merkitystä ennaltaehkäisemään 

sosiaalisia ongelmia. (Verke 2017, 21-22.) 

Verkkonuorisotyössä ei ole mitään yhtä tiettyä käsitettä, jota kaikki käyttäisivät, vaan sille 

on olemassa monia synonyymejä. Verkkonuorisotyötä ollaan kutsuttu esimerkiksi verk-

koperustaiseksi nuorisotyöksi, nettinuorisotyöksi, virtuaaliseksi nuorisotyöksi, virtuaali-

siksi vuorovaikutuspalveluiksi ja tietokonevälitteiseksi nuorisotyöksi. Verkkoperusteinen 

nuorisotyö pohjautuu vuorovaikutukseen ja keskustelemiseen. (Metsokumpu 2014, 7.) 

Perinteisten kansalais- tai asukasosallistumisen menetelmien rinnalla on alettu hyödyn-

tämään sähköistä osallistumista eli informaatio ja kommunikaatioteknologiaa. Se ei sido 

osallistujaa tiettyyn aikaan tai paikkaan, vaan antaa osallistujalle mahdollisuuden vaikut-

taa esimerkiksi kotoa käsin. Uusin menetelmä tässä sähköisessä osallistumisessa on 

mobiiliosallistuminen. Siinä osallistuminen tapahtuu älypuhelimiin, tabletteihin tai tieto-

koneisiin ladattuihin sovelluksien kautta. (Ertiö 2013, 1-2.) Älypuhelimiin ja tabletteihin 

saa nykyään ladattua monenlaisia sovelluksia. Sovelluksista näkee myös, että kuinka 

moni niitä on ladannut. Siitä voi päätellä, että kuinka suosittuja sovellukset ovat.  

Internettiä on alettu käyttämään entistä laajemmin toimintaympäristönä erityisesti nuori-

sotyössä. Kunnat ovat alkaneet hyödyntämään verkkoa neuvontatyöhön ja tiedottami-

seen. Kolmannen sektorin yhdistykset ja järjestöt ovat myös ottaneet internetin hyödyt 

käyttöönsä. Nuorten Palvelu ry ja Pelastakaa lapset ry ovat hyödyntäneet paljon inter-

nettiä nuorten tukemiseksi ja tavoittamiseksi. Koskenmäki pohtii internetin mahdollisuuk-

sia ja haasteita toimintaympäristönä. Hän kertoo sen mahdollisuuksiksi nuorten uuden-

laisen kohtaamisen ja tavoittamisen. Verkkotyön avulla voidaan tavoittaa nuoria, joita 

varten ei ole olemassa selkeitä tukirakenteita tai palveluita. Koskenmäki mainitsee myös, 

että verkkoympäristö voi tukea myös erilaisia palveluita käyttäviä nuoria silloin, kun fyy-

sisiä palveluita ei ole saatavilla, mutta nuori silti tarvitsisi tukea. Haasteiksi hän listasi 

sen, että nuorta ei välttämättä kohdata ollenkaan fyysisesti, eikä nuoren identiteettiä 

saada välttämättä selville. Nuoren arkielämään ei myöskään välttämättä pystytä 
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vaikuttamaan muuten, kuin keskustelun avulla. (Koskenmäki 2015, 10-11.) Nuori ei vält-

tämättä halua kertoa omia tietojaan, tai suostua tapaamiseen. Nuori voidaan ohjata eri-

laisten palvelujen äärelle. Työntekijät eivät välttämättä kuitenkaan saa ikinä tietoa siitä, 

että hakeutuiko nuori palvelujen piiriin. Verkkonuorisotyö ei kuitenkaan koskaan mene 

hukkaan, sillä jo keskustelullakin voidaan saada paljon hyötyä aikaan. 

Verkkonuorisotyötä on monenlaista, mutta se kaikki tapahtuu internetin välityksellä. Yksi 

verkkonuorisotyön ala on etsivä nettityö. Sen prosessi on hyvin asiakaslähtöinen, sillä 

etsivä nettityö lähtee käyntiin nuoren yhteydenotosta. Palvelu on anonyymi, eli asiak-

kaan ei tarvitse kertoa omia henkilötietojaan. Hän saa kuitenkin halutessaan kertoa ni-

mensä. Palvelun päätarkoituksena on ohjata nuoria oikeiden palveluiden äärelle, ja tar-

jota luotettava aikuinen, jolle puhua. Sitä kuvaillaan samoin, kuin perinteistä etsivää nuo-

risotyötä. Siihen kuuluvat viisi eri vaihetta: kontaktin ottaminen nuoreen ja häneen tutus-

tuminen, yhteyden luominen nuoreen, ennakointi ja auttaminen, ratkaisujen keksiminen 

ja olemassa olevien voimavarojen vahvistaminen sekä tiedottaminen ja yhteistyö. (Kos-

kenmäki 2015, 8-9.) 

Myös Pelastakaa lapset -yhdistys käyttää aktiivisesti hyväksi digitaalista mediaa. Heillä 

on käytössä monenlaisia verkkoalustoja: 

1. Netari -verkkonuorisotalo, josta nuoret saavat ohjausta ja tukea joka viikko.  

2. Suunta -palvelu, joka auttaa nuoria työhön ja kouluun liittyvissä asioissa. 

3. Help.some -mobiilisovellus, joka on nuorten tukena erilaisissa ongelmatilanteissa. 

4. Kriisichat, joka palvelee nuoria jonkin äkillisen kriisin sattuessa. (Pelastakaa lapset 

ry 2019.) 

Verke on digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus. Sen tavoitteena on, että kaikilla nuor-

ten kanssa työskentelevillä on osaamista käyttää digitaalista mediaa ja teknologiaa hyö-

dyksi omassa työssään. Verken toiveena on, että nuorten hyvinvointia, yhdenvertai-

suutta ja osallisuutta saataisiin edistettyä digitaalisen nuorisotyön avulla. Digitaalisuus 

tulisi ymmärtää nuorisotyössä paitsi välineenä, myös sisältönä ja toimintaympäristönä. 

Verkellä on kolme tavoitetta vuodelle 2019. Ne ovat: digitaalista nuorisotyötä koskevan 

ymmärryksen ja osaamisen vahvistuminen, digitalisaatiota tukevien rakenteiden edisty-

minen nuorisoalalla ja nuorisoalalla syntyvien digitaalista mediaa ja teknologiaa hyödyn-

tävien innovaatioiden syntyminen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019.) Verken laatimien 

kyselyiden perusteella jopa yli 90% kuntien ja järjestöjen nuorten parissa työskentele-

vistä ammattihenkilöistä käyttää verkkoa tiedotukseen, markkinointiin ja yhteydenpitoon 
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nuorten kanssa. Internet luo matalan kynnyksen ympäristön nuorelle, jossa hänen voi 

olla helppo ottaa yhteyttä ammattilaiseen. Verkon avulla voidaan myös tavoittaa nuoria, 

joita voisi olla perinteisin keinoin vaikeaa tavoittaa. Verkossa toimivista nuorisotyönteki-

jöistä noin 90% käyttää työssään Facebook -sovellusta nuorten tavoittamiseen. (Metso-

kumpu 2014, 8.) Facebookin käyttö on kuitenkin jo vähentynyt nuorten keskuudessa, ja 

sen tilalle ovat nousseet muun muassa Instagram ja Snapchat. 

Nuoria on yritetty tavoittaa ja osallistaa erilaisten virtuaalisten pelien avulla. Esimerkiksi 

Habbo-pelissä toimii Netari -verkkonuorisotalo, jossa Habbo-hahmot voivat tulla juttele-

maan nuorisotyöntekijän kanssa. Samassa tilassa on myös mahdollista jutella muiden 

ammattikuntien edustajien kanssa esimerkiksi opinto- ja koulutusasioissa neuvovien 

Suunta- ohjaajien kanssa. Netari on auki Habbossa maanantaisin ja torstaisin klo: 18:00 

alkaen. (Verke 2015, 69.) Habbon lisäksi Netari on tehnyt verkkonuorisotyötä myös 

muun muassa IRC-Galleriassa, Aapelissa, Facebookissa ja Ask.fm:ssä. (Verke 2017, 

25). 

Yksi paljon käytetty verkkoalusta nuorten tavoittamiseksi on Sekaisin-chat. Se on tarkoi-

tettu 10-29-vuotiaille nuorille. Palvelun päätarkoituksena on lieventää yksinäisyyttä. Nuo-

ret voivat ottaa yhteyttä anonyymisti ja keskustella ammattilaisten ja koulutettujen va-

paaehtoisten kanssa heitä askarruttavista asioista. Palvelun miinus puolina on sen ruuh-

kautuminen varsinkin iltaisin. (Suomen mielenterveysseura 2019.) 

Osallisuus verkossa edellyttää nykyisten menetelmien, esimerkiksi kansanäänestysten 

ja kyselytutkimusten siirtämistä verkkoon. Se ei vielä kuitenkaan riitä, sillä tarvitaan uusia 

osallistumisen tapoja, jotka ottavat huomioon verkon tuottamat uudet julkisuudet ja yh-

teistoiminnan muodot. Osallisuuden käsite on erilainen verkossa, joten myös se, mitä 

verkossa on tehtävä, muuttuu. (Merikivi ym. 2011, 75.) 

Verkon käyttöä voidaan tarkastella osallisuuden ja osallistumisen tukena kahdella eri ta-

valla. Ensimmäisenä tapana on se, että verkossa on jätettynä nykyiset osallisuusraken-

teet ennalleen. Sitten pyritään luomaan verkossa uudenlaisia yhteydenpidon välineitä 

päättäjien ja kansalaisten välille. Verkkoa hyödyntäen saatettaisiin pystyä tavoittamaan 

ryhmiä, jotka muuten voisivat jäädä poliittisen toiminnan alueella marginaalisiin asemiin, 

esimerkiksi nuoria. Toisen suhtautumistavan lähtökohtana on, että osallistuminen ja ver-

kon toimintamuodot rakennetaan uusiksi. Osallistuminen luo verkossa toimimiseen uu-

denlaisia keinoja. Verkko-osallistumisesta kehittyy erilaista kommunikaatiomuotoja yh-

distävää toimintaa, jota ei välttämättä ole helppoa ymmärtää, jos pysytellään 
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perinteisessä tavassa katsoa poliittista toimintaa, vaikuttamista tai aktiivista kansalai-

suutta. (Merikivi ym. 2011, 80.) 

Kasvatusalan ammattilaisten ei tulisi heijastaa omia stereotypioita ja ennakkokäsityksiä 

internetistä suoraan nuoriin, vaan heidän tulisi tutkia ja käydä avointa keskustelua inter-

netin mahdollisuuksista ja riskeistä. Keskeisimmät tavoitteet verkkonuorisotyössä ovat 

nuoren kasvun ja oman toimijuuden tukeminen sekä sosiaalinen vahvistaminen. Verk-

komaailmassa on tärkeää ymmärtää erilaiset sosiaaliset kontekstit, sillä eri verkkosivus-

toilla, -palveluilla ja -yhteisöillä on erilaiset toimintamekanismit, normit ja käytännöt. Il-

man näihin perehtymistä voi olla vaikeaa ymmärtää nuorten kokemusmaailmaa. Pikaiset 

johtopäätökset nuorten verkkopalvelujen käytöstä voivat johtaa virheellisiin tulkintoihin. 

(Verke 2015, 15-16.) Olen huomannut esimerkiksi Instagramin käytössä paljon eroja 

vanhemman ja nuoremman sukupolven välillä. Vanhemmat ihmiset saattavat lisätä 

sinne kuvia monta kertaa päivässä arkisista asioista. Nuoret taas saattavat harkita 

kauan, minkä kuvan he valitsevat monista eri otoksista.  

Hyvän vuorovaikutussuhteen luomiseen verkossa vaaditaan samoja asioita, kuin kas-

vokkaisenkin vuorovaikutussuhteen muodostamiseenkin. Yksi keskeinen asia sen luo-

misessa on aitous. Työntekijä voi esimerkiksi myöntää, ettei täysin ymmärrä, miten jokin 

sovellus toimii. Pitää kuitenkin ottaa huomioon, ettei ole liian tungetteleva, sillä silloin 

nuori voi työntää työntekijän kokonaan ulkopuolelle. (Verke 2015, 82.) 

Anonyymiys eli nimettömyys on yleistynyt verkkoalustoilla. Anonyymejä sovelluksia on 

esimerkiksi Ask.fm ja Jodel. Jodel on perustettu vuonna 2014. Se on täysin anonyymi 

sovellus, jossa voi kirjoittaa mitä vain muiden nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Se kas-

vatti suosiotaan vuonna 2015, ja suosio on jatkunut tähän päivään asti. Nykyään Jodel-

sovelluksella on yli miljoona latausta Googlen Play -kaupasta. Latausten määrä ei kui-

tenkaan kerro sitä, kuinka monta aktiivista käyttäjää sovelluksella on. Nimettömällä net-

tikeskustelulla on usein negatiivinen maine ihmisten mielessä, sillä siihen liitetään viha-

puhe, kunnianloukkaukset ja trollaaminen. Anonymiteetillä on kuitenkin positiiviset puo-

lensa. Se voi voimaannuttaa ja antaa käyttäjälle äänen, ja sillä voi myös suojata henki-

lökohtaiset tietonsa. Nuorille nimettömänä oleminen verkossa ei ole yleensä negatiivista, 

vaan se on suojaa ja turvaa antava keino oman internetin käytön hallintaan. (Verke 2015, 

36.)   

Nuorten kanssa työskentelevien olisi hyvä hallita monia erilaisia asioita digitaalisessa 

nuorisotyössä. Heidän pitää olla perillä yhteiskunnallisesta digitalisaatiosta ja heillä pitää 
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olla informaatiolukutaitoa. (Verke 2019, 33.) Ammattilaisten tulee myös ottaa huomioon 

se, että nuorten internetin käyttö ja kyvyt ovat yksilöllisiä. Turun yliopistossa tehdyn tut-

kimuksen mukaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten digitaidot ovat heikompia, kuin 

muiden nuorten digitaidot, joka voi johtaa nuoren syrjäytymiskierteeseen. (Verke 2019, 

52). Tämä pitäisi ottaa siis huomioon verkossa työskenneltäessä.  

Monet päättäjien ja viranomaisten nuorten osallistamisen yritykset ovat jääneet vähän 

jälkeen kehityksestä. He ovat yrittäneet levittää nuorille tietoa Facebookin kautta, vaikka 

nuoret ovat jo siirtymässä pois sieltä. (Verke 2019, 85.) Tämän takia nuorten parissa 

työskentelevien tulisi päivittää jatkuvasti omaa tietämystään nuorten internetin maail-

masta. Ohjeita nuorten osallistamiseen verkossa: 

1. Ymmärrys nuorten internetin käytöstä. Ammattilaisen tulee olla perillä siitä, millä verk-

koalustoilla nuoret liikkuvat, mitä he siellä tekevät ja miksi. 

2. Tietoisuus jo olemassa olevista menetelmistä. Nuorten parissa työskentelevän on 

syytä ottaa selville, miten nuoria on tavoitettu ja kohdattu internetissä aiemmin. Hän voi 

soveltaa muiden menetelmiä omaan käyttöön soveltuviksi. 

3. Verkkoviestinnän tyylikeinot. Nuorten parissa työskentelevän tulee osata tulkita nuor-

ten käyttämää kieltä. Nuoret käyttävät paljon hymiöitä ja GIF-animaatioita, joten niiden 

merkityksiä pitäisi osata ymmärtää. Lisäksi internetissä on osattava reagoida nopeasti ja 

siellä pitää kyetä ilmaisemaan tunteita ja empatiaa. 

4. Tekninen osaaminen. Kaikkea ei tarvitse osata, mutta olisi hyvä osata soveltaa tek-

niikkaa nuorisotyöllisiin menetelmiin. Älypuhelimen käyttötaidoillakin pääsee jo pitkälle. 

Jos et osaa jotain, kannattaa pyytää nuoria tai kollegoita neuvomaan. 

5. Positiivinen ja kokeileva asenne. Vaikka tuntuisi, että ”ei tällainen vanha ihminen mi-

tään teknologiaa osaa käyttää” kannattaa silti yrittää. Työntekijän on uskallettava kokeilla 

erilaisia työmuotoja ja -menetelmiä työssään. Virheistä oppii!  

6. Nuorten ohjaamisen taidot. Nuorten parissa työskentelevän ammatillisuus ja persoona 

eivät katoa mentäessä internetin maailmaan. Työntekijän kannattaa ottaa nuoria mu-

kaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. (Verke 2015, 89-90.) 

7. Sitoutuneisuus ja tavoitekeskeinen lähestymistapa. Tavoitteiden asettaminen on tär-

keää, jotta voidaan päästä haluttuun päämäärään. Nuorten osallistamisessa verkossa 
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pitää olla pitkäjänteinen ja sitoutunut. Tavoitteet olisi hyvä asettaa yhdessä nuoren 

kanssa. 

8. Ammattieettinen pohdinta ja digitaalinen turvallisuus. Kuinka paljon nuorten elämää 

voi seurata internetissä? Mikä on nuorten parissa työskentelevän vaikutusvalta ja vastuu 

nuorten verkkoalustoilla? Voiko nuoren hyväksyä kaveriksi esimerkiksi Facebookissa? 

Mitä teen, jos kohtaan vihapuhetta tai nettikiusaamista? Ovatko tietosuoja-asiat kun-

nossa? Nämä ovat vain pieni osa asioista, joita internetissä toimiva ammattilainen joutuu 

pohtimaan.  

9. Tiedon keruu ja analysointi sekä uusien lähestymistapojen luominen ja kehittäminen. 

On tärkeää seurata, että mikä tapa toimii ja mikä ei. Tietoa voidaan kerätä esim. kävijä-

määrien, tykkäyksien, katsojien tai seuraajien perusteella. On myös tärkeää kerätä pa-

lautetta suoraan nuorilta. Näin voidaan kehittää yhteistyöllä toimivampia lähestymista-

poja. 

10. Digitaalisuus on vain apuväline. On syytä muistaa, että digitaalisuus ja teknologia 

ovat vain apuvälineitä nuorten parissa työskennellessä. Nuoret ja heidän osallistaminen 

on pääasiassa, ei internet. (Verke 2017, 75.) 

Digitaalisia palveluita suunnitellessa tulisi ottaa huomioon myös ne nuoret, joilla ei ole 

välttämättä pääsyä, osaamista, resursseja tai kiinnostusta teknologiaa kohtaan. Kaikilla 

pitäisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet digitaalisille palveluille. Nuorten välistä digitaa-

lista kuilua voidaan yrittää pienentää erilaisten apuvälineiden ja tuen avulla. (Verke 2019, 

91.) Esimerkiksi kehitysvammaisille ihmisille voidaan tehdä muunneltuja verkkosivuja ja 

sovelluksia, jotka ovat helpompi käyttöisiä ja -lukuisia.  
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4 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN LÄHTÖKOHDAT JA 

TOIMINTAPROSESSI 

 

4.1 CoSIE-hanke 

Opinnäytetyö pohjautuu CoSIE (Co-creation of Service Innovation of Europe) -

hankkeeseen. Hanke alkoi 1.12.2017 ja on suunniteltu päättyvän 30.11.2020. CoSIE -

hankkeen tarkoituksena on pyrkiä etsimään julkisen sektorin kehittämistyöhön uusia ideoita 

ja luoda asiakaslähtöisiä palveluita. Hankkeessa hyödynnetään digitalisaatiota monipuoli-

sesti palvelutarpeiden huomaamisessa, palveluiden luomisessa sekä kansalaisten osallista-

misessa. Tavoitteena on lisätä julkisen sektorin uudistumismahdollisuuksia sekä nopeuttaa 

asiakaslähtöisten palveluinnovaatioiden kehittämistä. Kansalaisia halutaan nykyään entistä 

enemmän mukaan uudistamistyöhön, sillä he ovat palveluiden käyttäjinä kokemusasiantun-

tijoita. Yhteiskehittäminen antaa potentiaalisen viitekehyksen sekä käytännössä toimiviksi 

osoittautuneita menetelmiä ja työkaluja palveluiden kehittämiseen ja asiakkaiden kohtaami-

seen. Tarpeiden havaitsemisessa kokeillaan uusia avoimen datan ja sosiaalisen median 

mahdollistamia keinoja. (Turun ammattikorkeakoulu 2018.) 

 CoSIE on Euroopan laajuinen hanke, jossa on mukana kymmenen eri valtiota. Hankkeen 

aikana on tarkoitus toteuttaa kymmenen eri pilottia eri puolilla Eurooppaa. Piloteissa kokeil-

laan erilaisia yhteiskehittämisen menetelmiä erilaisissa palveluissa ja monille eri kohderyh-

mille. Piloteissa tavoitellaan sellaisia ihmisiä ja näkökulmia, joita ei ole saatu tavoitetuksi 

aiemmilla yhteiskehittämisen menetelmillä. Suomessa kohderyhmänä ovat vaikeasti tavoi-

tettavissa olevat nuoret aikuiset, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa. Turun ammattikorkea-

koulu toteuttaa pilotoinnin Suomessa yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa. (Turun am-

mattikorkeakoulu 2018.) 

 

4.2 Kehittämistehtävä 

Kehittäminen on aina jotain konkreettista toimintaa, jonka avulla pyritään saavuttamaan 

jokin selkeästi määritelty tavoite. Kehittämisellä pyritään muutokseen, jossa tavoitellaan 



21 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Eva Lehtimäki 

esimerkiksi parempaa toimintatapaa tai -rakennetta. Tavoitteellisuus on siis erittäin kes-

keinen käsite kehittämistyössä. Onnistunut kehittäminen saattaa levitä myös laajempaan 

käyttöön, eli se voi tähdätä myös uuden tiedon ja taidon siirtoon. (Toikko & Rantanen 

2009, 14-16.)  

Kehittämistehtävän aihe on tullut suoraan toimeksiantajalta eli CoSIE-hankkeelta. Aihe 

on hyvin ajankohtainen, sillä internettiä on alettu hyödyntämään entistä enemmän sosi-

aalialalla. Kehittämistehtävänä oli luoda opas vaikeasti tavoitettavissa olevien nuorten 

osallistamiseen verkossa. Opas on tarkoitettu 18-29-vuotiaiden nuorten parissa työsken-

televille, mutta sitä voidaan soveltaa myös muun ikäisten nuorten ja nuorten aikuisten 

parissa työskenteleville. Opas on tarpeellinen, sillä monelle sosiaalialalla työskentele-

välle ammattilaiselle aihe voi olla hyvinkin vieras. Nuorten parissa työskenteleviä haluttiin 

osallistaa kehittämisprosessiin kyselemällä heiltä heidän kokemuksiaan verkossa osal-

listamisesta.  

4.3 Kehittämisprosessin kuvaus ja aikataulu 

Kehittämisprosessi toteutettiin lineaarisen mallin mukaan. Lineaarisessa ajattelussa ke-

hittämistoiminta nähdään ehjänä kokonaisuutena, joka etenee rationaalisessa ja loogi-

sessa järjestyksessä. Tämä helpottaa toteutukseen liittyvien epävarmuustekijöiden en-

nakoituvuutta ja hallitsemista. Lisäksi lineaarisessa mallissa kehittämisen lähtökohdat 

ovat selkeitä ja tarkasti rajattuja. (Salonen ym. 2017, 52.) Kehittämistoiminnan prosessi 

lähti käyntiin tavoitteiden asettamisesta. Tavoitteet määräytyivät olemassa olevien tar-

peiden pohjalta. Tavoitteiden rajaamisen lisäksi alkoi myös ideointivaihe, jonka aikana 

tapasin myös toimeksiantajaani.  

 

 

 

 

  

Kuva 1. Kehittämistoiminnan lineaarinen eteneminen. (Salonen ym. 2017, 52.) 

1.Tarve    2. Ideointi      3. Suunnittelu      4. Toteutus      5. Tuotos    6. Arviointi         

7. Levitys  
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Tavoitteiden asettamisen jälkeen alkoi kehittämistehtävän suunnittelu. Suunnitteluvai-

heessa määriteltiin tavoite aikataulu, jossa selvitettiin milloin opinnäytetyön pitäisi val-

mistua. Lisäksi aikataulussa oli tarkemmin määriteltynä ajat, jolloin on toimeksiantajan 

tapaamisia, asiakasryhmän kanssa työskentelevien haastatteluita, tietoperustan raken-

tamista, oppaan tekoa sekä toteutuksen ja koko kehittämistehtävän prosessin kirjaa-

mista. (ks. Taulukko 1.) Kehittämisprosessiin kuuluu viisi tehtävää. Ensinnäkin kehittä-

miseen vaaditaan perusteluita, joissa otetaan kantaa siihen, mitä ja miksi kehitetään. 

Toiseksi kehittäminen vaatii toiminnan organisointia, kuka tekee mitäkin ja millä resurs-

seilla. Kolmanneksi kehittäminen edellyttää varsinaista kehittävää toimintaa. Tämän jäl-

keen kehittämiseen liittyy merkittävästi arviointi. Lopuksi kehittämisellä pyritään yleensä 

myös uusien tuotteiden ja palveluiden levittämiseen. (Toikko & Rantanen 2009, 64-65.) 

Kehittämisprosessi lähti käyntiin ideointivaiheella. Ideointivaiheeseen kuului tiivis yhtey-

denpito CoSIE-hankkeen kanssa. Yhteyttä pidettiin sähköpostin välityksellä ja tapaamis-

ten merkeissä. Toimeksiantajan tapaamisen aikana keskusteltiin opinnäytetyöstä ja op-

paan sisällöstä. Tapaamisen jälkeen kehittämistehtävä selkeni ja CoSIE-hankkeen toi-

veet oppaaseen liittyen tulivat esille. Tämä oli erityisen tärkeää kehittämistehtävän on-

nistumisen kannalta. Ideointivaiheeseen kuului myös aiheeseen perehtyminen ja tiedon-

haku.  
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Aika Menetelmä Toimija Tuotos 

12/2018 Sähköpostivies-

tintä ja tapaami-

nen 

Toimeksiantaja 

CoSIE- hank-

keesta ja Eva 

Kehittämistyön ai-

heen valinta ja ra-

jaaminen.  

1/2019 Kehittämispäivä-

kirjan pitäminen 

Eva Aiheeseen pereh-

tyminen ja suun-

nittelu 

1/2019  Eva Kehittämismene-

telmien suunnit-

telu ja tietoperus-

tan rakentaminen 

1/2019 Tapaaminen Toimeksiantaja ja 

Eva 

Toimeksiantosopi-

mus, suunnitel-

man tarkennus ja 

käytännön toteu-

tus 

1/2019 Nuoret-verkoston 

tapaaminen 

Nuorten parissa 

työskentelevät ja 

Eva 

Haastattelut 

2-4/2019  Eva Raportin ja op-

paan kirjoittami-

nen 

4/2019 kokeileva toiminta 

ja haastattelu 

Eva ja kirkon nuo-

risotyöntekijä 

Haastattelu 

4/2019 sähköpostivies-

tintä 

Eva ja toimeksian-

taja 

Arviointi 

5/2019 Tapaaminen Ohjaavan opettaja 

ja Eva 

Arviointi ja ohjaus 

6/2019  Eva Tuotoksen vii-

meisteleminen 

6/2019 ->  Eva ja CoSIE-

hanke 

Tuotoksen hyö-

dyntäminen 

Taulukko 1. Kehittämisprosessin vaiheet. 
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Ideointivaiheen jälkeen siirryin suunnitteluvaiheeseen. Tähän vaiheeseen kuului opin-

näytetyön suunnitelman tekeminen. Suunnitelmassa esiteltiin opinnäytetyön tavoitteet ja 

alustavat kehittämisprosessin vaiheet. Suunnitteluvaiheen tehtävänä on selkeyttää ide-

ointivaiheen aikana pohdittuja tavoitteita ja toteuttamisedellytyksiä sekä kehittämistar-

peen perustelut. (Salonen ym. 2017, 60). Lisäksi suunnitteluvaiheessa perehdyttiin ai-

heeseen liittyvään materiaaliin, jota löytyi kirjoista, internetistä ja monista eri tietokan-

noista. Suunnitteluvaiheeseen kuului myös kehittämismenetelmien valinta. Kehittämis-

menetelmäksi valittiin kokeilutoiminta sekä keskustelua edistävä arvostava haastattelu. 

Yhtenä tiedonkeruun menetelmänä käytettiin havainnointia. Lisäksi yhtenä työvälineenä 

käytettiin myös kehittämispäiväkirjan pitämistä, jonne dokumentoitiin kaikki kehittämis-

prosessin vaiheet ja ammatillinen kehitys.  Haastatteluihin valmistauduttiin kysymysten 

suunnittelemisella. Kysymykset olivat: Oletko käyttänyt internettiä osallistamisen kei-

nona työssäsi? Jos olet niin, mitkä keinot ovat olleet hyviä ja mitkä huonoja? Onko sinulla 

kehittämisideoita vaikeasti tavoitettavissa olevien nuorten osallistamiseen verkossa?  

Kehittämisprosessin vaiheet eivät aina etene käytännössä täysin lineaarisesti, vaan vai-

heet voivat limittyä toisiinsa ja olla yhtäaikaisia. (Salonen ym. 2017, 52). Osallistuin Nuo-

ret-verkoston tapaamiseen Vimmassa 29.1.2019. Verkostoon osallistui ammattilaisia 

monista eri työpaikoista, jotka tekevät nuorten parissa töitä. Tapahtuman jälkeen oli 

”messut”, joiden aikana suoritin haastatteluja. Haastattelujen suorittaminen kuuluu to-

teuttamisvaiheeseen. Haastatteluista ei ollut oppaan rakentumisen kannalta merkittävää 

hyötyä, sillä haastateltavia oli viisi ja vain kaksi heistä kertoi käyttäneensä internettiä 

apuvälineenä nuorten osallistamiselle. Molemmat heistä olivat käyttäneet apuna omia 

verkkosivustojaan ja Facebookissa olevaa työprofiiliaan. Toteutusvaiheessa edetään 

suunnitelman mukaisesti, mutta suunnitelma voi kuitenkin tarkentua toteutuksen ede-

tessä. (Salonen ym. 2017, 62). Osaa lähdeaineistosta jouduttiin karsimaan, sillä materi-

aalia oli hyvin paljon joistain osa-alueista. Myöskin sisällysluetteloa päädyttiin muutta-

maan pariin kertaan kehittämisprosessin aikana. 

Toteuttamisvaiheessa rakennettiin tietoperusta osuus loppuun ja tehtiin myös kehittä-

mistuotos eli opas. Opas rakentui pitkälti opinnäytetyön tietoperustan pohjalta, mutta sen 

laajuuden vuoksi sieltä jouduttiin karsimaan paljon asioita pois. Valitsin oppaassa olevat 

käsitteet ja muun informaation toimeksiantajan toiveiden perusteella. Toimeksiantaja toi-

voi lyhyttä ja tiivistä opasta, jossa on käsiteltynä osallisuuden käsitteitä, asiakasryhmää 

ja internettiä toimintaympäristönä. Oppaan teossa tavoiteltiin myös helppolukuisuutta ja 

selkeyttä. Opas on koottu käyttäen Wordin valmista pohjaa. Opas on siis sähköisessä 
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muodossa, josta se on mahdollista tulostaa ja taitella paperiversioksi. Oppaan kannessa 

olevaan kuvaan on käytetty tekijän ystävän kuvaa. Siinä ei näy kasvoja, joten kuvasta ei 

voi tunnistaa henkilöä. Kuvassa olevalta mallilta on myös kysytty lupa kuvan laittami-

sesta oppaan kanteen. 

Tuotoksen vaiheessa on tärkeää huomioida toimijoiden ja hyödyn kohteena olevien hen-

kilöiden ajatukset ja näkemykset saavutetusta tuloksista ja tuotoksista. (Salonen ym. 

2017, 63). Opas lähetettiin 2.4.2019 kokeiluun Turun seudun Myöhempien aikojen py-

hien Jeesuksen Kristuksen kirkon nuorisotyöntekijälle. Turun seudun kirkon nuorten toi-

mintaan osallistuu kerran viikossa noin 20 nuorta. Osa nuorista on hieman koteihinsa 

vetäytyviä, ja tarvitsevat kannustusta osallistumiseen. Kokeilutoiminta perustuu yleensä 

vaiheistamiseen, jossa uutta toimintatapaa tai tuotosta kokeillaan esimerkiksi kolmen vii-

kon jaksoissa, ja kerätään aktiivisesti palautetta kokeilu-jaksosta. (Toikko & Rantanen 

2009, 60). Aikataulun ollessa tiukka, päädyttiin vain viikon kestävään kokeilutoimintaan. 

Valmis tuotos lähetettiin myös 10.4.2019 toimeksiantajalle ja yhdelle toiselle CoSIE-

hankkeen työntekijälle arvioitavaksi, jotta opasta voitaisiin vielä kehittää heidän toi-

veidensa mukaan.  

Arviointivaiheella on kehittämisprosessissa oma osionsa, vaikka arviointia voi tapahtua 

prosessin aikana missä vain vaiheessa. Arviointia on erilaista, voi olla esimerkiksi ul-

koista arviointia, itsearviointia ja vertaisarviointia. (Salonen ym. 2017, 64). Sain ulkoista 

arviointia kirkon nuorisotyöntekijältä, ohjaavalta opettajalta sekä toimeksiantajalta ja toi-

selta CoSIE- hankkeen työntekijältä. Kirkon nuorisotyöntekijä kertoi olleensa tyytyväinen 

oppaaseen ja kokeneensa sen hyödylliseksi siinä olevien internet-sivustojen takia. Hän 

kuitenkin ehdotti kehitysideaksi lisäämään oppaaseen Jodel-sovelluksen selostuksen. 

Toimeksiantaja kertoi olleensa tyytyväinen oppaaseen. CoSIE-hankkeen työntekijä eh-

dotti Sekaisin chatistä -nettisivuston lisäämistä oppaaseen, sillä se on yksi merkittävistä 

nuorten osallistamiseen tarkoitetuista internet sivustoista Suomessa. Ohjaava opettaja 

antoi palautetta, jossa kerrottiin, miten kehittämistehtävän prosessia pitäisi tarkentaa. 

Vertaisarvioinnissa kiinnitettiin huomiota joihinkin opinnäytetyössä oleviin kirjoitusvirhei-

siin. Itsearvioinnissa keskityttiin laajemmin koko kehittämisprosessin onnistumiseen, ja 

käytiin läpi kehittämispäiväkirjaa. Kehittämistehtävän arvioinnin yhtenä tehtävänä on 

myös tuottaa tietoa, jonka avulla kehittämisprosessia voidaan ohjata. (Toikko & Ranta-

nen 2009, 61). Arviointivaiheeseen kuului myös ohjaavan opettajan tapaaminen ja opin-

näytetyön viimeisteleminen. Opinnäytetyö viimeisteltiin korjaamalla kirjoitusvirheet, li-

säämällä yhteistyöhenkilöiden ehdottamat muutokset oppaaseen ja tarkentamalla 
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kehittämisprosessia. Viimeisessä vaiheessa eli tuotoksen levittämisvaiheessa valmis 

opas luovutettiin CoSIE-hankkeen käyttöön. Opas tullaan mahdollisesti kääntämään 

englannin kielelle, jotta CoSIE-hankkeen työntekijät muualla Euroopassa voisivat myös 

käyttää sitä apuna työssään. 

4.4 Kehittämis- ja tiedonhankintamenetelmät 

Kehittämismenetelmät ja -välineet voidaan jakaa keskustelua edistäviin, esittäviin ja 

osallistaviin keinoihin. (Salonen ym. 2017, 55-56). Kehittämishankkeessa käytettiin me-

netelmänä kokeilevaa toimintaa sekä keskustelua edistävää arvostavaa haastattelua. 

Tiedonkeruu menetelmänä käytettiin systemaattista havainnointia. Dokumentoinnin vä-

lineenä käytettiin kehittämispäiväkirjaa.  

Kokeileva toiminta 

Kokeilevan toiminnan avulla voidaan testata, miten jokin tuotos tai palvelu toimii käytän-

nössä. (Toikko & Rantanen 2009, 99). Kokeilevaa toimintaa toteutettiin Myöhempien ai-

kojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon Turun seudun nuorisotyössä. Opas lähetettiin 

kirkon nuorisotyöstä vastaavalle ohjaajalle. Opasta kokeiltiin viikon ajan, ja siitä annettiin 

palautetta kokeilu-jakson päättyessä. Kokeilevan toiminnan aikana kirjoitettiin kehittä-

mispäiväkirjaa havaintojen pohjalta, jota voitiin hyödyntää oppaan kehittämiseen. (Salo-

nen ym. 2017, 62). Kokeileva toiminta koettiin kehittämisprosessin kannalta hyödyl-

liseksi, vaikka kokeilu-jakso olikin vain viikon kestävä.  

Arvostava haastattelu 

Haastattelut suoritettiin 29.1.2019 Vimmassa Nuorten-Verkostossa. Haastattelukysy-

myksinä olivat: Oletko käyttänyt internettiä osallistamisen keinona työssäsi? Jos olet niin, 

mitkä keinot ovat olleet hyviä ja mitkä huonoja? Onko sinulla kehittämisideoita vaikeasti 

tavoitettavissa olevien nuorten osallistamiseen verkossa? Haastateltavia oli viisi, joista 

vain kaksi kertoi käyttäneensä internettiä apuvälineenä nuorten osallistamiseen. Kokei-

levan toiminnan jälkeen huhtikuussa haastateltiin myös kirkon nuorisotyöntekijää. Haas-

tatteluihin ei käytetty erillistä kyselylomaketta, vaan haastattelija kyseli haastateltavilta 

kysymykset ja kirjasi vastaukset itselleen ylös. Haastattelut olivat hyödyllisiä, sillä siinä 

nähtiin, kuinka tarpeellinen opas on. Monet työntekijöistä eivät olleet hyödyntäneet inter-

nettiä ollenkaan nuorten osallistamisessa. 
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Systemaattinen havainnointi 

Systemaattista havainnointia käytettiin tiedonkeruun menetelmänä. Nuorten käyttämiä 

internet sivustojen kävijämääriä seurattiin ja niiden suosiota nuorten keskuudessa arvi-

oitiin havainnoimalla. Havainnot kirjattiin oppimispäiväkirjaan, jotta informaatio olisi help-

poa siirtää oppaaseen. Systemaattinen havainnointi on määrälliseen tutkimukseen so-

veltuvin havainnoinnin muoto. (Vilkka 2007, 29). Vaikka kehittämistehtävässä ei ollut ky-

symys määrällisestä tutkimuksesta, systemaattinen havainnointi soveltui kuitenkin hyvin 

määrältään laajan aineiston analysoimiseksi.  

Kehittämispäiväkirja 

Kehittämistoiminnan seuranta perustuu dokumentaatioon, jota voidaan käyttää käytän-

nön kehittämistoiminnan välineenä. Dokumenttiaineisto voidaan järjestää neljään eri 

tyyppiin, joista yksi on kehittämistoiminnan epävirallinen seuranta. Näihin epävirallisiin 

seurannan välineisiin kuuluu päiväkirjat, jotka perustuvat henkilökohtaiseen reflektioon. 

Sinne voidaan kuvata esimerkiksi työskentelyä yhteistyökumppaneiden kanssa ja ideoita 

tavoitteista ja uusista työtavoista. (Toikko & Rantanen 2009, 81.) Kehittämispäiväkirja 

koettiin hyödylliseksi välineeksi, sillä siihen oli mahdollisuus palata aina uudelleen ja uu-

delleen. Kaikki tapaamiset ja palaverit oltiin myös kirjattu päiväkirjaan. Sen avulla oli 

helppo saada kokonaiskuva kehittämisprosessista.  
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5 POHDINTA 

5.1 Kehittämisprosessin arviointi 

Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä teoriatietoon vaikeasti tavoitettavissa olevien 

nuorten osallistamisesta verkkoympäristössä ja luoda sen pohjalta opas CoSIE-hank-

keelle. Kehittämismenetelminä toimivat kokeileva toiminta, dokumentointi ja arvioiva 

haastattelu ja systemaattinen havainnointi. Kehittämisprosessin aikataulu oli tiivis, ja sa-

malla tavoitteet olivat suuret. Oppaan tekeminen vaati laajaa perehtymistä teoreettiseen 

viitekehykseen. Nuorten käyttämät internet-sivustot ovat myös jatkuvasti kehittyviä ja 

päivittyviä, joten niiden havainnointiin ja arvioimiseen kului myös aikaa. Opas oltaisiin 

voitu myös lähettää useampaan paikkaan kokeiltavaksi, mutta aikataulu oli tiivis, eikä 

aikaa riittänyt vastauksien odottamiseen. Kehittämisprosessi yksilötyönä oli haastava, 

sillä en kyennyt saamaan jatkuvasti uusia näkökulmia ja ohjausta. Sain ohjausta kuiten-

kin toimeksiantajalta ja pari kertaa ohjaavalta opettajalta. Yksilötyön positiivinen puoli oli 

se, että kehittämisprosessin sai aikatauluttaa itse.  

Opasta kehitettiin toimeksiantajan, CoSIE-hankkeen työntekijän, vertaisarvioitsijoiden, 

kirkon nuorisotyöntekijän ja ohjaavan opettajan palautteen perusteella. Toimeksiantaja 

ja CoSIE-hankkeen työntekijä olivat vakuuttuneita opinnäytetyöstä ja tuotoksesta eli op-

paasta. He sanoivat oppaan menevän takuulla käyttöön. Opinnäytetyöstä ja oppaasta 

tuli myös hyvää palautetta vertaisarvioitsijoilta. He kehuivat opinnäytetyön rakennetta 

selkeäksi ja hyvin jäsennellyksi. Kirkon nuorisotyöntekijä kehui myös oppaan sisältöä. 

Ohjaava opettaja kertoi tietoperustan olevan kunnossa, mutta antoi hyviä kehittämiside-

oita prosessin kuvaamiseen. Kokonaisuudessaan saadun palautteen pohjalta voidaan 

sanoa, että kehittämisprosessi sujui hyvin.  

5.2 Eettisyys ja luotettavuus 

Opinnäytetyön prosessissa on pidetty koko ajan mielessä eettiset periaatteet. Keskeisiä 

eettisiä periaatteita ovat: ihmisarvo, ihmisoikeudet ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. 

(Talentia 2017, 7). Kehittämistoimintaa ohjasivat myös arvostava vuorovaikutus ja luot-

tamus yhteistyökumppaneiden välillä ja epäoikeudellisten toimintatapojen ja käytäntöjen 

vastustaminen. Opinnäytetyössä ei ole mainittu kenenkään haastateltavien nimiä, jotta 
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he voisivat säilyttää yksityisyytensä. Oppaan kannessa olevalta henkilöltä on kysytty 

lupa kuvan laittamisesta kanteen. Kuva otettiin niin, että henkilön kasvot eivät olleet nä-

kyvissä, joten henkilö ei ole mitenkään tunnistettavissa kuvasta. 

Kehittämistoiminnassa yksi luotettavuutta lisäävä osatekijä on tekijän sitoutuminen pro-

sessiin. Toimijoiden ja kehittäjien sitoutuminen kehittämisprosessiin vaikuttaa aineisto-

jen, metodien ja tuotoksen luotettavuuteen. Sitoutumattomuus heikentää luotettavuutta 

ja virhemahdollisuudet kasvavat, jos toimijat eivät osallistu kaikkiin kehittämisprosessin 

vaiheisiin. (Toikko & Rantanen 2009, 124.) Kehittämisprosessi oli hyvin tiivis, joten pro-

sessi vaati täyttä sitoutumista. Kehittämistoiminnassa saatu aineisto ei ole aina laadulli-

sesti yhtä hyvää, kuin tutkimuksissa saatu aineisto. Kehittämisprosessissa on kuitenkin 

kiinnitetty paljon huomiota tuoreiden ja luotettavien lähteiden käyttöön. Opinnäytetyössä 

käytetyt lähteet ovat pääsääntöisesti hyvin ajankohtaisia, mutta joukossa on myös muu-

tama vanhempikin lähde. Mikään lähteistä ei kuitenkaan ole yli kymmentä vuotta vanha. 

Opinnäytetyössä on käytetty myös ulkomaalaisia lähteitä ja tutkimuksia, jotta aiheeseen 

saataisiin uusia näkökulmia ja tietoa. Ulkomaalaisten tutkimusten tuloksia ei voi kuiten-

kaan pitää pätevinä kaikissa maissa, sillä syyt esimerkiksi työttömyyteen ja opiskelupai-

kan puutteeseen voi riippua myös kulttuurillisista tekijöistä. Nuorten osallistaminen ver-

kossa on varsin uusi aihe, jota ei ole vielä paljoa tutkittu. Tämä lisäsi haastetta lähdeai-

neiston keruuseen. Opinnäytetyötä kirjoittaessani kiinnitin huomiota siihen, että lähteet 

ja lähdeviitteet on merkitty oikein, ja että tieto on siirtynyt opinnäytetyöhön vääristelemät-

tömänä omin sanoin. 

Luotettavuutta heikentää se, että opasta on testattu ainoastaan yhdessä paikassa. Li-

säksi internet toimintaympäristönä on jatkuvasti muuttuva, joten osa oppaassa olevista 

tiedoista ei välttämättä ole enää ajankohtaisia muutaman vuoden päästä. Havainnoin-

nissa saatu tieto ei myöskään ole aina täysin luotettavaa, sillä se perustuu itse tehtyihin 

tulkintoihin asioista.  

5.3 Oppimisprosessi ja ammatillinen kasvu 

Opinnäytetyön prosessi on ollut kokonaisuudessaan todella opettavainen. Kehittämis-

prosessin aikana on perehdytty laajasti teoreettiseen viitekehykseen, joka on syventänyt 

käsitystä aiheesta. Vaikka internetin monet verkkoalustat ovat minulle tuttuja, opin silti 

paljon internetistä toimintaympäristönä ja nuorten osallistamisesta verkossa. Lisäksi yh-

teistyö eri yhteistyökumppaneiden kanssa on vahvistanut ammatillista kasvua. 
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Kehittämisprosessin tekeminen yksilötyönä on myös osaltaan vahvistanut omia organi-

sointikykyjä ja aikatauluttamista. Voidaan sanoa, että kehittämisprosessi on onnistunut, 

kun sille asetetut tavoitteet ja tuotos on saavutettu ja loppuraportti on saatu valmiiksi. 

(Salonen ym. 2017, 66). Oppaasta saatu positiivinen palaute on myös osaltaan vaikut-

tanut oman ammatillisen roolin kehittymiseen.  

Ammatillista kasvua voidaan tarkastella myös sosionomin kompetenssien avulla. Niihin 

kuuluvat: sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyön osaaminen, palvelujärjestelmä 

osaaminen, kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen, tutkimuksellinen kehittämis-

osaaminen ja johtamisosaaminen. (Tamk sosiaaliala. 2019). Voin sanoa opinnäytetyön 

prosessin vaikuttaneen näistä kaikkiin osaamisalueisiin, mutta merkittävin oppimisalue 

oli kuitenkin tutkimuksellinen kehittämisosaaminen. Lisäksi johtamisosaaminen ja sosi-

aalialan eettinen osaaminen kehittyi kehittämisprosessin vaiheissa. Tutkimukselliseen 

kehittämisosaamiseen kuuluu reflektiivinen ja kehittävä työote, uuden tiedon luomisen 

kyky sekä kyky suunnitella, toteuttaa, arvioida ja raportoida sosiaalialan kehittämishank-

keita. (Tamk sosiaaliala. 2019). Kehittämisosaaminen vahvistui todella paljon opinnäy-

tetyön prosessin aikana. Eettinen osaaminen vahvistui tutustumalla sosiaalialan eettisiin 

periaatteisiin, sekä näkemällä, kuinka ne toimivat käytännössä kehittämisprosessin eri 

vaiheissa. Johtamisosaaminen kehittyi pääsääntöisesti itsensä johtamisen taitoina. Or-

ganisaatiokyky ja ajanhallinta taidot kehittyivät paljon prosessin aikana, sillä kehittämis-

prosessin eteneminen ja valmistuminen oli täysin omalla vastuulla.  
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ESIPUHE  

Internetin käyttäminen apuvälineenä on lisääntynyt sosiaalialalla. Monet nuoret käyttävät 

paljon internettiä vapaa-ajallaan, joten siksi on tärkeää, että siellä liikkuu myös ammatti-

laisia, jotka voivat tarjota tukeansa sitä tarvitseville nuorille. Uusien verkkoalustojen ja 

mobiilisovelluksien käyttäminen voi tuntua joillekin työntekijöille haastavalta. Tämän op-

paan tarkoituksena on rohkaista ja neuvoa työntekijöitä internetin maailmassa työsken-

telyssä. 

Oppaassa avataan käsitteitä muun muassa vaikeasti tavoitettavista nuorista, moniongel-

maisuudesta, osallisuudesta ja digitaalisesta osallistamisesta. Lisäksi oppaassa on an-

nettu selkeitä ohjeita nuorten osallistamiseen verkkoympäristössä. Opas on kirjoitettu 

CoSIE-hankkeelle, mutta se sopii sovellettavaksi myös muiden käyttöön. 
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1 vaikeasti tavoitettavissa olevat nuoret 

 

Vaikeasti tavoitettavissa olevat nuoret ovat nuoria, jotka eivät välttämättä kuulu palvelui-

den piiriin, eivätkä hae itse apua ongelmiinsa. Heillä saattaa olla monia haasteita ja on-

gelmia elämässään. He saattavat olla jääneet ilman opiskelu- tai työpaikkaa ja he voivat 

olla sosiaalisesti vetäytyneitä. Kohderyhmänä vaikeasti tavoitettavissa olevat nuoret on 

haastava, sillä heillä on kaikilla yksilöllisiä haasteita elämässään. Heitä voi olla myös 

vaikeaa löytää ja auttaa oikealla tavalla. 

Sosiaalinen vetäytyminen 

Sosiaalinen vetäytyminen tarkoittaa sitä, että nuori pyrkii eristäytymään yhteiskunnasta 

sekä hän kokee itsensä ainakin jollakin tapaa yksinäiseksi. Sosiaalisesti vetäytyneet 

nuoret ovat huomaamattomia ja syrjäytyneitä henkilöitä, jotka eristäytyvät muusta maa-

ilmasta. He eivät ole niin sanottuja ongelmanuoria, jotka riehuvat kaduilla ja tekevät ri-

koksia, vaan he oleilevat useimmiten omissa kodeissaan muiden näkymättömissä. 

Emme välttämättä edes huomaa heidän olemassa oloaan. Tämä tekee heidän auttami-

sestaan haasteellista. Termi on kuitenkin ongelmallinen, sillä se antaa vaikutelman, että 

nuori olisi sosiaalisesti vetäytynyt omien valintojensa seurauksesta. Nuori on voinut ajau-

tua siihen tilaan monien eri syiden takia. Näitä syitä voivat olla esimerkiksi kiusatuksi 

joutuminen, köyhyys, sairaudet tai heikot sosiaaliset taidot. 

Sosiaalinen vetäytyminen voidaan myös määritellä kolmen eri ulottuvuuden risteymäksi. 

Ensimmäisessä ulottuvuudessa sosiaalinen vetäytyminen määritellään suhteessa ai-

kaan ja paikkaan. Nuoret viettävät yleensä suurimman osan ajastaan kotona. Vain pieni 

osa sosiaalisesti vetäytyneistä nuorista ovat täysin kotiinsa eristäytyneitä. Nuoret saat-

tavat myös viettää aikaa esimerkiksi ulkona tai ostoskeskuksissa. Sosiaalinen vetäyty-

minen voidaan määritellä myös sen ajallisen pituuden mukaan esimerkiksi: väliai-

kaiseksi, kausiluontoiseksi tai pitkittyneeksi. Toisessa ulottuvuudessa nuorella ei ole 

koulu- tai työpaikkaa, eli hänet luokitellaan NEET-nuoreksi. Kolmannessa ulottuvuu-

dessa nuorella ei joko ole perheen ulkopuolisia sosiaalisia suhteita tai niitä on vain to-

della vähän.  
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”Sosiaalisesti vetäytynyt” -käsitettä ei ole vielä käytetty kovinkaan paljoa, ja se usein se-

koitetaan ”syrjäytynyt” -käsitteen kanssa. Pitää kuitenkin ottaa huomioon, että syrjäyty-

minen ja sosiaalinen vetäytyminen on kaksi eri käsitettä. Sosiaalisesti vetäytynyt henkilö 

on aina syrjäytynyt, mutta syrjäytynyt henkilö ei aina ole sosiaalisesti vetäytynyt. Syrjäy-

tyneellä henkilöllä saattaa olla hyviä ihmissuhteita, mutta sosiaalisesti vetäytyneellä ei 

ole pääsääntöisesti ollenkaan ystäviä. Sosiaalisessa vetäytymisessä on myös erilaisia 

tasoja. Lievästi sosiaalisesti vetäytyneet nuoret yrittävät saada välttämättömät asiat hoi-

detuiksi, vaikka se vaatisi heitä lähtemään kodin ulkopuolelle. Äärimmäisissä tapauk-

sissa kotoa ei lähdetä muuten, kuin korkeintaan kauppaan ostamaan ruokaa. Sosiaali-

nen vetäytyminen voidaan jakaa omaehtoiseen ja esimerkiksi mielenterveydellisestä 

syystä johtuvaan sosiaaliseen vetäytymiseen.  

NEET-nuoret 

NEET -nuoret (not in employment, education or training) ovat nuoria, joilla ei ole työ- tai 

opiskelupaikkaa. He eivät kuitenkaan välttämättä pyri välttelemään sosiaalisia kontak-

teja, niin kuin sosiaalisesti vetäytyneet. NEET -käsite viittasi ennen alle 18-vuotiaisiin 

nuoriin, jotka olivat syrjäytyneet työmarkkinoilta. Nyt kuitenkin käsite on laajentunut suu-

rempaan joukkoon nuoria aikuisia. Joukkoon mahtuu myös ne nuoret aikuiset, jotka ovat 

aktiivisesti etsimässä työtä. Käsitteen kohderyhmän laajenemisesta ollaan väitelty, että 

se saattaa hämärtää näkemystämme siitä, missä määrin nuorten vetäytyminen ja tyyty-

mättömyys jatkuu.  

Vailla opiskelupaikkaa ja töitä olevilla etenkin 17-18-vuotiailla nuorilla on suurempi riski 

psyykkisiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Monien NEET-vuosien omaavilla henkilöillä on 

myös tilastollisesti enemmän rikostuomioita, psykiatrian poliklinikkakäyntejä ja psyyken-

lääkkeiden ostoja. Vailla työ- ja opiskelupaikkaa olevista nuorista enemmistö on miehiä, 

enintään peruskoulun käyneitä.  

Vuonna 2017 Suomen 15-29-vuotiaista nuorista 12,6% oli vailla työ- ja opiskelupaikkaa. 

OECD:n tutkimukseen osallistuneiden 37:n maiden keskiarvo NEET-nuorista oli 13,2%. 

Eniten NEET-nuoria oli Etelä-Afrikassa, jossa vastaava prosentti oli 37,2% ja alhaisin 

prosentti 4,9% oli Islannilla. Tästä voidaan huomata, että Suomessa tilanne on hieman 

keskiarvoa parempi, kun verrataan muihin tutkimukseen osallistuneihin maihin. 

NEET -status on yhteydessä muun muassa: jatkokoulutuksen puutteeseen, mielenter-

veys- ja päihdeongelmiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Monilla nuorilla on kuitenkin tämä sta-

tus jossain kohtaa nuoruuttaan. He saattavat esimerkiksi olla pitämässä välivuotta 
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opiskeluista ja lukemassa pääsykokeisiin. Kaikki NEET-nuoret eivät siis ole syrjäyty-

neitä. Lyhytkin ajanjakso ilman koulupaikkaa tai töitä on kuitenkin riski hyvinvoinnille. 

Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan vailla työtä ja opiskelupaikkaa olevilla nuorilla on 

muun muassa enemmän teiniraskauksia ja rikostuomioita, kuin muilla nuorilla.  

NEET-nuoret eivät kuitenkaan muodosta yhtenäistä ryhmää, sillä heidän tilanteensa ja 

tarpeensa ovat erilaisia. Nuoria ollaan kuitenkin jaoteltu kolmeen eri ryhmään heidän 

koulutuksensa, työkokemuksensa sekä elämäntilanteensa ja -historiansa mukaan. En-

simmäinen ryhmä on ”elämän kolhimat”, jossa nuoren elämässä on erilaisia tekijöitä, 

jotka vaikeuttavat opiskelemis- ja työmahdollisuuksia. Näitä ongelmia voivat olla esimer-

kiksi: asunnottomuus, päihde- ja mielenterveysongelmat, terveysongelmat, oppimisvai-

keudet, suuret elämänmuutokset ja läheisten tuen puute. Nämä ongelmat ovat kuitenkin 

yleisiä, mutta tähän ryhmään kuuluvilla nuorilla ongelman hoitaminen on pääprioriteetti 

ennen opiskeluihin tai töihin lähtemistä. Toinen ryhmä on ”puolivalmiit”. He ovat aloitta-

neet jo jotkin opinnot, mutta ovat sitten syystä tai toisesta keskeyttäneet ne. Heillä on 

kuitenkin kiinnostusta ja valmiuksia aloittaa opinnot uudelleen tai hankkia itselleen työ-

paikka. Viimeisessä ryhmässä olevilla nuorilla eli ”taantuman uhrit” -ryhmän nuorilla on 

koulutus, työkokemusta ja motivaatiota. Heille ei kuitenkaan ole tarjolla koulutusta vas-

taavaa työtä lähialueilla.  

 

Moniongelmaisuus 

Moniongelmaisuudella tarkoitetaan sitä, että henkilölle on kasautunut syystä tai toisesta 

ongelmia, jotka vaikuttavat häneen samanaikaisesti. Yksi moniongelmaisuutta aiheut-

tava tekijä on köyhyys. Se voi periytyä helposti sukupolvelta toiselle. Yli viisi vuotta toi-

meentulotukea saaneiden vanhempien lapsista jopa 70 prosenttia sai toimeentulotukea 

jossakin elämänsä vaiheessa. Köyhyyskulttuuri ja huono-osaisuus ovat kuitenkin aineel-

lista köyhyyttä periytyvämpiä. Köyhyyskulttuurilla tarkoitetaan vanhempien lapsilleen siir-

tämiä tai lasten itsensä otaksumia tapoja, asenteita ja tulevaisuuden odotteita. Köyhyyttä 

ennakoi myös kouluttautumattomuus, sillä se voi hankaloittaa työpaikan löytymistä. Pu-

toaminen työmarkkinoilta voi luoda isomman kynnyksen palata takaisin työelämään, 

koska työkyky voi olla rappeutunut. Pitkittyvään köyhyyteen ja työttömyyteen voi liittyä 

myös terveydellisiä haittoja. Sosiaalinen kanssakäyminen ja vastavuoroisten ihmissuh-

teiden ylläpito voivat olla haastavia asioita esimerkiksi alhaisen tulotason, alemmuuden 



Liite 1 (7) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Eva Lehtimäki 

tai häpeän tunteen takia. Köyhyyden tuoma stressi ja alhainen toimeentulo voivat altistaa 

mielenterveys ja päihdeongelmille, jotka voivat puolestaan johtaa ihmissuhdeongelmiin.  

Asunnottomuus on myös suuri ongelma, joka koskettaa monia nuoria. Se voi myös altis-

taa monille muillekin ongelmille. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen asunnotto-

muus selvityksessä kävi ilmi, että Suomessa oli vuoden 2016 lopussa 6650 yksin elävää 

asunnotonta ja 325 perhettä. Heistä jopa 1400 oli nuoria. Kaikista asunnottomista joka 

neljäs oli alle 25-vuotiaita. Asunnottomia arvellaan olevan enemmän, kuin tutkimukset 

kertovat, sillä asunnottomuus on välillä varsin piilevä ongelma, jota on hankalaa tutkia. 

Asunnottomilla on usein myös muita ongelmia. Heillä voi olla esimerkiksi päihde- ja mie-

lenterveys ongelmia, varastelua, velkaantumista, valehtelemista ja itsensä myymistä.  

Nykyään nuorten ammatinvalinta on monimutkaistunut. Ennen nuoret seurasivat useam-

min vanhempiensa jalanjälkiä valitsemalla saman ammatin, kuin hekin. Nykyään monet 

nuoret vaihtavat alaa, sillä he ajattelevat alan olevan heille väärä. Toisille ammatinvalinta 

on helppoa, ja toiset kokevat sen todella haastavaksi. Nuorilla ei välttämättä ole kovin 

vahvaa käsitystä opiskeltavasta alasta. Työttömyysriski kasvaa huomattavasti, jos nuo-

rella ei ole mitään tutkintoa. Ainoastaan peruskoulun suorittaneilla nuorilla on kolminker-

tainen riski jäädä työttömäksi, kuin nuorella, jolla on jokin ammatillinen tutkinto. Pitkäai-

kaistyöttömien määrä on ollut jatkuvassa kasvussa. Vuonna 2016 heitä oli Suomessa 

yhteensä 252 000, joka on kymmenen prosenttia enemmän, kun sitä edeltävänä vuo-

tena. 

Monet ongelmat voivat olla esteenä nuorten kiinnittymiselle opiskelupaikkaan. Näitä on-

gelmia voivat olla esimerkiksi: oppimisvaikeudet, haasteet arjen hallinnassa, päihteet, 

mielenterveydelliset ongelmat ja puutteelliset vuorovaikutustaidot. Oppilaalla mahdolli-

sesti olevat negatiiviset oppimiseen liittyvät kokemukset voivat myös kasautuessaan ai-

heuttaa motivaation puutetta. Nuoresta saattaa tuntua, että on helpompaa väistää vai-

keudet, kuin kohdata ne. Opintojen keskeyttämisessä on myös positiivinen puoli. Nuori 

saattaa löytää sitä kautta itselleen uuden alan, joka kiinnostaisi häntä.  

Moniongelmaisuus on monisyinen ongelma. Esimerkiksi kaikkia päihderiippuvuuteen 

johtavia syitä ei vielä edes tunneta. Sairastuminen päihderiippuvuuteen ei johdu pelkäs-

tään yksilön omista ominaisuuksista ja valinnoista, vaan siihen vaikuttavat myös ympä-

ristölliset ja yhteiskunnalliset tekijät. Perimä selittää vain noin 50% päihdeongelmista. 

Jos ympäristöolosuhteet tukevat päihteiden käyttöä, niin lähes kaikki nuoret, joilla on tai-

pumusta kehittää päihdeongelma, hyvin todennäköisesti myös kehittävät sen.  
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2 osallistaminen verkossa 

Osallisuuden käsitteet 

Osallisuus on moniportainen kuulumisen, tekemisen ja tuntemisen kokonaisuus. Siinä 

keskeisessä asemassa ovat kuulluksi tuleminen, luottamus ja sitoutuneisuus. Se on sub-

jektiivinen eli yksilöllinen tunne tai kokemus kuulumisesta yhteisöön ja yhteiskuntaan.  

Osallisuus on yksi keskeisistä käsitteistä sosiaalialalla. Se on myös tärkeä yhteiskunnal-

linen tavoite, jolla pyritään löytämään ratkaisuja erilaisille yhteiskunnallisille- ja sosiaali-

sille ongelmille. Osallisuus -käsite sekoitetaan välillä osallistumisen -käsitteeseen. Osal-

listumisella tarkoitetaan mukanaoloa. Osallisuuteen liittyy yleensä oletus siitä, että yksilö 

on mukana esim. palveluprosessissa ja hänen toiminnallaan on jokin merkitys. Osallis-

tumalla voi kuitenkin kokea osallisuutta. Sosiaali- ja terveyspalveluissa yksilön osalli-

suutta painotetaan syrjäytymisnäkökulman kannalta. Osallisuutta voidaan pitää syrjäyty-

misen vastakohtana, sillä siihen liittyy mukanaoloa, aktiivisuutta, vaikuttamista ja toimi-

juutta. Osallisuuden kehittäminen on erityisen tärkeää ihmisille, joilla on esimerkiksi työt-

tömyyttä, päihde- ja mielenterveysongelmia tai ongelmia toimeentulossa.  

Sosiaalityön tärkeänä tavoitteena on kohdella asiakasta omia tarkoituksiaan toteutta-

vana aktiivisena toimijana, jossa asiakkaan osallisuus häneen liittyvään päätöksente-

koon painottuu. Yksilötasolla osallisuus tarkoittaa oikeutta olla mukana itseään koske-

vassa päätöksenteossa. Yhteiskunta tasolla se tarkoittaa tukemista yksilöitä integroitu-

maan yhteiskuntaan, vähentää stigmatisoitumista eli leimaantumista ja syrjintää. Palve-

lujärjestelmän näkökannalta osallisuus liittyy tarpeeseen kehittää laadukkaita, asiakkai-

den tarpeita ja toiveita täyttäviä palveluita.  

Osattomuudella tarkoitetaan sitä, että ihmisellä ei ole yhteyksiä kaikkien yhteisiin aineel-

lisiin ja aineettomiin resursseihin. Siihen kuuluu myös se, että yksilö on menettänyt yh-

teyden voimavaroihinsa turvattoman tai vaikean kasvu- tai elinympäristönsä takia. Osal-

lisuuden kolmeen ulottuvuuteen kuuluvat: riittävä toimeentulo ja hyvinvointi, toiminnalli-

nen osallisuus sekä yhteisöihin kuuluminen ja jäsenyys. Puutteet näissä osa-alueissa 

voivat johtaa osallisuuden heikentymiseen ja syrjäytymisriskin kasvuun. Syrjäytymistä 

voidaan pitää yhteiskunnan ulkopuolelle jäämisenä. Siihen yleensä liittyy taloudellista, 

sosiaalista ja terveydellistä osattomuutta ja eriarvoisuutta. Myös heikoksi koettu elämän-

laatu voi lisätä osattomuuden kokemusta.  
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Osallistaminen on keino, jonka avulla pyritään aktivoimaan ja kannustamaan ihmisiä 

osallistumaan. Yhteiskunnassa kansalaisia vaaditaan tai kehotetaan osallistumaan eri-

laisiin yhteiskunnallisiin toimiin ja hankkeisiin, esimerkiksi äänestämiseen ja työn hake-

miseen. Osallistamisessa yksilön halua ja motivaatiota pyritään herättelemään, eli se ei 

kumpua yksilössä itsessään.  

Digitaalinen osallistaminen 

Internetin maailma tarjoaa nuorelle toimintaympäristön erilaisten identiteettien kokeile-

miseen ja esittämiseen. Nuoret voivat myös kokeilla siellä monipuolisia vuorovaikutuk-

sen tapoja ja saada lisää yhteisöllisyyden kokemuksia. Verkkokulttuuri on nuorille eniten 

tekemistä ja ilmaisua. Verkossa voidaan muun muassa pelata, blogata, luoda tai ylläpi-

tää sosiaalisia suhteita, tuoda esille omaa identiteettiä ja vaihtaa mielipiteitä. Verkossa 

toimiessa pitää kuitenkin ottaa huomioon, että nuorten internetin käyttö on hyvin yksilöl-

listä. Verkon käyttötavat ja teknologia kehittyy nopeasti, joten nuorisoalan toimijoiden 

pitäisi päivittää jatkuvasti osaamistaan ja keksiä uusia keinoja toimia nuorten kanssa 

heidän muuttuvassa toimintaympäristössään.  

Verkkonuorisotyön viisi pilaria:  

6. Demokratia pilari= Tavoitteena saada nuorille vahvempi kapasiteetti toimia kansa-

laisina. Tämä voidaan saavuttaa luomalla erilaisia oppimisympäristöjä nuorisotyön 

saralla, joissa harjoitellaan demokraattista päätöksentekoa.  

7. Pedagoginen pilari= Nuorisotyön tulisi vahvistaa nuorten kasvua ja tukea heidän 

kykyjään.  

8. Julkisen terveyden pilari= Nuorisotyöntekijöiden pitäisi kannustaa nuoria terveelli-

siin elämäntapoihin. Heidän tulisi markkinoida nuorille terveyttä ja suojella heitä ter-

veyttä uhkaavilta tekijöiltä. 

9. Kulttuurinen pilari= Nuorisotyöntekijöiden tulisi auttaa nuoria löytämään keinoja il-

maista itseään. Heidän pitäisi olla tietoisi erilaisista nuorten elämässä vallitsevista 

kulttuurisista tekijöistä. 

Verkkonuorisotyössä ei ole mitään yhtä tiettyä käsitettä, jota kaikki käyttäisivät, vaan sille 

on olemassa monia synonyymejä. Verkkonuorisotyötä ollaan kutsuttu esimerkiksi verk-

koperustaiseksi nuorisotyöksi, nettinuorisotyöksi, virtuaaliseksi nuorisotyöksi, digitaa-

liseksi nuorisotyöksi, virtuaalisiksi vuorovaikutuspalveluiksi ja tietokonevälitteiseksi nuo-

risotyöksi. Verkkoperusteinen nuorisotyö pohjautuu vuorovaikutukseen ja keskustelemi-

seen.  
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Perinteisten kansalais- tai asukasosallistumisen menetelmien rinnalla on alettu hyödyn-

tämään sähköistä osallistumista eli informaatio ja kommunikaatioteknologiaa. Se ei sido 

osallistujaa tiettyyn aikaan tai paikkaan, vaan antaa osallistujalle mahdollisuuden vaikut-

taa esimerkiksi kotoa käsin. Uusin menetelmä tässä sähköisessä osallistumisessa on 

mobiiliosallistuminen. Siinä osallistuminen tapahtuu älypuhelimiin, tabletteihin tai tieto-

koneisiin ladattuihin sovelluksien kautta.  

Internettiä on alettu käyttämään entistä laajemmin toimintaympäristönä erityisesti nuori-

sotyössä. Kunnat ovat alkaneet hyödyntämään verkkoa neuvontatyöhön ja tiedottami-

seen. Kolmannen sektorin yhdistykset ja järjestöt ovat myös ottaneet internetin hyödyt 

käyttöönsä. Nuorten Palvelu ry ja Pelastakaa lapset ry ovat hyödyntäneet paljon interne-

tiä nuorten tukemiseksi ja tavoittamiseksi. Verkkotyön avulla voidaan tavoittaa nuoria, 

joita varten ei ole olemassa selkeitä tukirakenteita tai palveluita. Verkkoympäristö voi 

tukea myös erilaisia palveluita käyttäviä nuoria silloin, kun fyysisiä palveluita ei ole saa-

tavilla, mutta nuori silti tarvitsisi tukea. Haasteena tässä on se, että nuoren identiteettiä 

ei saada välttämättä selville. Nuoren arkielämään ei myöskään välttämättä pystytä vai-

kuttamaan muuten, kuin keskustelun avulla.  

Anonyymiys verkkoalustoilla on yleistynyt. Näitä sovelluksia ovat esimerkiksi Ask.fm ja 

Jodel. Vuonna 2014 perustettu Jodel on kasvattanut suosiotaan ja sillä on tällä hetkellä 

yli miljoona latausta Googlen Play kaupasta. Se on sovellus, jossa voi kirjoittaa muiden 

nähtäväksi, mitä vain mieleen tulee, anonyymisti. Nimettömällä nettikeskustelulla on 

usein negatiivinen maine ihmisten mielessä, sillä siihen liitetään vihapuhe, kunnianlouk-

kaukset ja trollaaminen. Anonymiteetillä on kuitenkin positiiviset puolensa. Se voi voi-

maannuttaa ja antaa käyttäjälle äänen, ja sillä voi myös suojata henkilökohtaiset tie-

tonsa. Nuorille nimettömänä oleminen verkossa ei ole yleensä negatiivista, vaan se on 

suojaa ja turvaa antava keino oman internetin käytön hallintaan.  

Verkkonuorisotyötä on monenlaista, mutta se kaikki tapahtuu internetin välityksellä. Yksi 

verkkonuorisotyön ala on etsivä nettityö. Sen prosessi on hyvin asiakaslähtöinen, sillä 

etsivä nettityö lähtee käyntiin nuoren yhteydenotosta. Palvelu on anonyymi, eli asiak-

kaan ei tarvitse kertoa omia henkilötietojaan. Hän saa kuitenkin halutessaan kertoa ni-

mensä. Palvelun päätarkoituksena on ohjata nuoria oikeiden palveluiden äärelle, ja tar-

jota luotettava aikuinen, jolle puhua. Etsivän nettityön työtapa on motivoidun chat-työn 

prosessimallin mukainen. Sitä kuvaillaan samoin, kuin perinteistä etsivää nuorisotyötä. 

Siihen kuuluvat viisi eri vaihetta: kontaktin ottaminen nuoreen ja häneen tutustuminen, 
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yhteyden luominen nuoreen, ennakointi ja auttaminen, ratkaisujen keksiminen ja ole-

massa olevien voimavarojen vahvistaminen sekä tiedottaminen ja yhteistyö.  

Myös Pelastakaa lapset -yhdistys käyttää aktiivisesti hyväksi digitaalista mediaa. Heillä 

on käytössä monenlaisia verkkoalustoja: 

5. Netari -verkkonuorisotalo, josta nuoret saavat ohjausta ja tukea joka viikko.  

6. Suunta -palvelu, joka auttaa nuoria työhön ja kouluun liittyvissä asioissa. 

7. Help.some -mobiilisovellus, joka on nuorten tukena erilaisissa ongelmatilanteissa. 

8. Kriisichat, joka palvelee nuoria jonkin äkillisen kriisin sattuessa.  

Suomen mielenterveysseuralla on myös oma hanke, Sekaisin- chat. Se on valtakun-

nallinen keskustelualusta, joka on tarkoitettu 10-29-vuotiaille nuorille. Sen päätarkoi-

tuksena on tarjota keskusteluapua ja lieventää yksinäisyyttä. Chatissä voi keskustella 

anonyymisti ja luottamuksellisesti mistä vaan mieltä askarruttavista asioista. Chatissä 

päivystävät mielenterveyden ammattilaiset ja koulutetut vapaaehtoiset. Yksi miinus 

puoli Sekaisin chatistä on se, että siellä on paljon ruuhkaa varsinkin iltaisin. Sekaisin 

chatistä verkko-osoite on www.sekaisin247.fi  

Verke on digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus. Sen tavoitteena on, että kaikilla nuor-

ten kanssa työskentelevillä on osaamista käyttää digitaalista mediaa ja teknologiaa hyö-

dyksi omassa työssään. Verken toiveena on, että nuorten hyvinvointia, yhdenvertai-

suutta ja osallisuutta saataisiin edistettyä digitaalisen nuorisotyön avulla. Digitaalisuus 

tulisi ymmärtää nuorisotyössä paitsi välineenä, myös sisältönä ja toimintaympäristönä. 

Verkellä on kolme tavoitetta vuodelle 2019. Ne ovat: digitaalista nuorisotyötä koskevan 

ymmärryksen ja osaamisen vahvistuminen, digitalisaatiota tukevien rakenteiden edisty-

minen nuorisoalalla ja nuorisoalalla syntyvien digitaalista mediaa ja teknologiaa hyödyn-

tävien innovaatioiden syntyminen. Verken laatimien kyselyiden perusteella jopa yli 90% 

kuntien ja järjestöjen nuorten parissa työskentelevistä ammattihenkilöistä käyttää verk-

koa tiedotukseen, markkinointiin ja yhteydenpitoon nuorten kanssa. Internet luo matalan 

kynnyksen ympäristön nuorelle, jossa hänen voi olla helppo ottaa yhteyttä ammattilai-

seen. Verkon avulla voidaan myös tavoittaa nuoria, joita voisi olla perinteisin keinoin vai-

keaa tavoittaa. Verkossa toimivista nuorisotyöntekijöistä noin 90% käyttää työssään Fa-

cebook -sovellusta nuorten tavoittamiseen.  

Nuoria on yritetty tavoittaa ja osallistaa virtuaalisten pelien avulla. Esimerkiksi Habbo-

pelissä toimii Netari -verkkonuorisotalo, jossa habbo-hahmot voivat tulla juttelemaan 

nuorisotyöntekijän kanssa. Samassa tilassa on myös mahdollista jutella muiden 

http://www.sekaisin247.fi/
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ammattikuntien edustajien kanssa esimerkiksi opinto- ja koulutusasioissa neuvovien 

Suunta- ohjaajien kanssa. Netari on auki Habbossa maanantaisin ja torstaisin klo: 18:00 

alkaen. Habbon lisäksi Netari on tehnyt verkkonuorisotyötä myös muun muassa IRC-

Galleriassa, Aapelissa, Facebookissa ja Ask.fm:ssä.  

Verkon käyttöä voidaan tarkastella osallisuuden ja osallistumisen tukena kahdella eri ta-

valla. Ensimmäisenä tapana on se, että verkossa on jätettynä nykyiset osallisuusraken-

teet ennalleen. Sitten pyritään luomaan verkossa uudenlaisia yhteydenpidon välineitä 

päättäjien ja kansalaisten välille. Verkkoa hyödyntäen saatettaisiin pystyä tavoittamaan 

ryhmiä, jotka muuten voisivat jäädä poliittisen toiminnan alueella marginaalisiin asemiin, 

esimerkiksi nuoria. Toisen suhtautumistavan lähtökohtana on, että osallistuminen ja ver-

kon toimintamuodot rakennetaan uusiksi. Osallistuminen luo verkossa toimimiseen uu-

denlaisia keinoja. Verkko-osallistumisesta kehittyy erilaista kommunikaatiomuotoja yh-

distävää toimintaa, jota ei välttämättä ole helppoa ymmärtää, jos pysytellään perintei-

sessä tavassa katsoa poliittista toimintaa, vaikuttamista tai aktiivista kansalaisuutta.  

Osallisuus verkossa edellyttää näiden nykyisten menetelmien, esimerkiksi kansanää-

nestysten ja kyselytutkimusten siirtämistä verkkoon. Se ei vielä kuitenkaan riitä, sillä tar-

vitaan uusia osallistumisen tapoja, jotka ottavat huomioon verkon tuottamat uudet julki-

suudet ja yhteistoiminnan muodot. Osallisuuden käsite on erilainen verkossa, joten myös 

se, mitä verkossa on tehtävä, muuttuu.  

 

3 Ohjeita nuorten digitaaliseen osallistamiseen 

Nuorten kanssa työskentelevien olisi hyvä hallita monia erilaisia asioita digitaalisessa 

nuorisotyössä. Heidän pitää olla perillä yhteiskunnallisesta digitalisaatiosta ja heillä pitää 

olla informaatiolukutaitoa. Ammattilaisten tulee myös ottaa huomioon se, että nuorten 

internetin käyttö ja kyvyt ovat yksilöllisiä. Turun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan 

syrjäytymisvaarassa olevien nuorten digitaidot ovat heikompia, kuin muiden nuorten di-

gitaidot. Tämä voi helposti johtaa nuoren syvemmälle syrjäytymiskierteeseen. Tämä pi-

täisi ottaa siis huomioon verkossa työskenneltäessä.  

Kasvatusalan ammattilaisten ei tulisi myöskään heijastaa omia stereotypioita ja ennak-

kokäsityksiä internetistä suoraan nuoriin, vaan heidän tulisi tutkia ja käydä avointa 
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keskustelua internetin mahdollisuuksista ja riskeistä. Keskeisimmät tavoitteet verkko-

nuorisotyössä ovat nuoren kasvun ja oman toimijuuden tukeminen sekä sosiaalinen vah-

vistaminen. Verkkomaailmassa on tärkeää ymmärtää erilaiset sosiaaliset kontekstit, sillä 

eri verkkosivustoilla, -palveluilla ja -yhteisöillä on erilaiset toimintamekanismit, normit ja 

käytännöt. Ilman näihin perehtymistä voi olla vaikeaa ymmärtää nuorten kokemusmaail-

maa. Pikaiset johtopäätökset nuorten verkkopalvelujen käytöstä voivat johtaa virheelli-

siin tulkintoihin.  

Useimmat päättäjien ja viranomaisten nuorten osallistamisen yritykset ovat jääneet vä-

hän jälkeen kehityksestä. He ovat yrittäneet levittää nuorille tietoa Facebookin kautta, 

vaikka nuoret ovat jo siirtymässä pois sieltä. Tämän takia nuorten parissa työskentele-

vien tulisi päivittää jatkuvasti omaa tietämystään nuorten internetin maailmasta. Tässä 

on kymmenen ohjetta nuorten digitaaliseen osallistamiseen. 

 

1. Ymmärrys nuorten internetin käytöstä. Ammattilaisen tulee olla perillä siitä, millä verk-

koalustoilla nuoret liikkuvat, mitä he siellä tekevät ja miksi. 

2. Tietoisuus jo olemassa olevista menetelmistä. Nuorten parissa työskentelevän on 

syytä ottaa selville, miten nuoria on tavoitettu ja kohdattu internetissä aiemmin. Hän voi 

soveltaa muiden menetelmiä omaan käyttöön soveltuviksi. 

3. Verkkoviestinnän tyylikeinot. Nuorten parissa työskentelevän tulee osata tulkita nuor-

ten käyttämää kieltä. Nuoret käyttävät paljon hymiöitä ja GIF-animaatioita, joten niiden 

merkityksiä pitäisi osata ymmärtää. Lisäksi internetissä on osattava reagoida nopeasti ja 

siellä pitää kyetä ilmaisemaan tunteita ja empatiaa. 

4. Tekninen osaaminen. Kaikkea ei tarvitse osata, mutta olisi hyvä osata soveltaa tek-

niikkaa nuorisotyöllisiin menetelmiin. Älypuhelimen käyttötaidoillakin pääsee jo pitkälle. 

Jos et osaa jotain, kannattaa pyytää nuoria tai kollegoita neuvomaan. 

5. Positiivinen ja kokeileva asenne. Vaikka tuntuisi, että ”ei tällainen vanha ihminen mi-

tään teknologiaa osaa käyttää” kannattaa silti yrittää. Työntekijän on uskallettava kokeilla 

erilaisia työmuotoja ja -menetelmiä työssään. Virheistä oppii!  

6. Nuorten ohjaamisen taidot. Nuorten parissa työskentelevän ammatillisuus ja persoona 

eivät katoa mentäessä internetin maailmaan. Työntekijän kannattaa ottaa nuoria mu-

kaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.  
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7. Sitoutuneisuus ja tavoitekeskeinen lähestymistapa. Tavoitteiden asettaminen on tär-

keää, jotta voidaan päästä haluttuun päämäärään. Nuorten osallistamisessa verkossa 

pitää olla pitkäjänteinen ja sitoutunut. Tavoitteet olisi hyvä asettaa yhdessä nuoren 

kanssa. 

8. Ammattieettinen pohdinta ja digitaalinen turvallisuus. Kuinka paljon nuorten elämää 

voi seurata internetissä? Mikä on nuorten parissa työskentelevän vaikutusvalta ja vastuu 

nuorten verkkoalustoilla? Voiko nuoren hyväksyä kaveriksi esimerkiksi Facebookissa? 

Mitä teen, jos kohtaan vihapuhetta tai nettikiusaamista? Ovatko tietosuoja-asiat kun-

nossa? Nämä ovat vain pieni osa asioista, joita internetissä toimiva ammattilainen joutuu 

pohtimaan.  

9. Tiedon keruu ja analysointi sekä uusien lähestymistapojen luominen ja kehittäminen. 

On tärkeää seurata, että mikä tapa toimii ja mikä ei. Tietoa voidaan kerätä esim. kävijä-

määrien, tykkäyksien, katsojien tai seuraajien perusteella. On myös tärkeää kerätä pa-

lautetta suoraan nuorilta. Näin voidaan kehittää yhteistyöllä toimivampia lähestymista-

poja. 

10. Digitaalisuus on vain apuväline. On syytä muistaa, että digitaalisuus ja teknologia 

ovat vain apuvälineitä nuorten parissa työskennellessä. Nuoret ja heidän osallistaminen 

on pääasiassa, ei internet. 

Linkkejä nuorten käyttämille verkkoalustoille: 

www.instagram.com – Instagram on vahvasti nuorten suosiossa. Sinne voi lisätä kuvia, 

ja niiden näkyvyyden voi itse määritellä tietosuoja-asetusten avulla. Instagramiin voi ni-

mittäin luoda yksityisen tilin, johon voi itse määritellä, kenet hyväksyy seuraajakseen. 

www.facebook.com – Facebook on jo poistunut nuorten suosiosta, mutta monilla nuorilla 

on silti vielä Facebook tunnukset. He saattavat käydä siellä vain vastatakseen viesteihin 

tai katsomassa ilmoitukset. 

www.ask.fm – Ask.fm sovelluksessa voi kysyä toiselta henkilöltä mitä vain anonyymisti. 

Ask-sovelluksessa on ilmennyt paljon nettikiusaamista. Se on yleisempi nuorempien ih-

misten keskuudessa. 

www.jodel.com – Jodel-sovellus toimii vain mobiililaitteilla, mutta internet sivuilla kerro-

taan enemmän sovelluksesta. Se oli alun perin tarkoitettu korkeakoululaisille, mutta 

http://www.instagram.com/
http://www.facebook.com/
http://www.ask.fm/
http://www.jodel.com/
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nykyään Jodelissa on käyttäjiä kaikista ikäryhmistä. Jodel on kaupunkikohtainen, ja siellä 

voi kirjoittaa mitä vain muiden kommentoitavaksi. 

www.ylilauta.org – Ylilauta on myös toinen anonyymi keskustelufoorumi, jossa on erilai-

sia aiheita, mistä voi keskustella. Ylilauta on myös hyvin suosittu nuorten keskuudessa.  

www.reddit.com – Reddit on sovellus, joka on vähän niin kuin internetin ilmoitustaulu, 

jonne ihmiset voivat julkaista asioita nimimerkin takaa. 

www.discordapp.com -Discord on sovellus, jossa voi keskustella kavereiden kanssa. 

Siinä pystyy käyttämään joko tekstausta tai puhumista kommunikaation välineenä. Se 

on suosittu etenkin pelaajien keskuudessa. 

www.imgur.com – Imgur on myös suosittu nuorten keskuudessa. Siellä on paljon haus-

koja meemejä, joita nuoret katselevat. 

www.tinder.com – Tinder on hyvin tunnettu seuranhaku-palvelu, joka on nuorten aktiivi-

sessa käytössä. 

Tässä on vain pieni osa kaikista maailman sovelluksista ja nettisivustoista, joilla nuoret 

tänä päivänä liikkuvat. Nämä yllämainitut internet-sivut ja sovellukset ovat kuitenkin ehkä 

kaikkein suosituimpia. Lisäksi nuoret pelaavat paljon erilaisia pelejä, joita en ole erikseen 

tähän listannut niiden lukuisuuden takia. 

 

 

CoSIE 

Co-creation of Service Innovation of Europe 

https://cosie.turkuamk.fi/  

 

Tekijä: Eva Lehtimäki 

Julkaisuvuosi: 2019 

 

 

http://www.ylilauta.org/
http://www.reddit.com/
http://www.discordapp.com/
http://www.imgur.com/
http://www.tinder.com/
https://cosie.turkuamk.fi/

